Oznaczenie sprawy: ZP.271.1.2017

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o., ul Traugutta 33, 09-200 Sierpc

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia
publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 209.000 euro
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”

CPV: 09.10.00.00-0 Paliwa

ZATWIERDZAM
data: 28 czerwiec 2017 r.
Prezes Zarządu
/-/
Wiesław Kleczkowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Rozdz. I
Informacje o Zamawiającym.
Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
Adres zamawiającego: R. Traugutta 33
Kod Miejscowość: 09-200 Sierpc
Telefon: (24) 275 55 35
Faks: (24) 275 55 35
e-mail: sekretariat@zgkim.sierpc.pl
REGON: 147085519
NIP: 776-000-08-19
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego: P. Zofia
Szulecka
Faks do korespondencji: 24 275 55 35
E-mail do korespondencji: z.szulecka@zgkim.sierpc.pl
Korespondencja pisemna: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
Ul. R. Traugutta 33; 09-200 Sierpc
Rozdz. II
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.
Rozdz. III
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Zadanie 1 - dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 240 000 litrów,
a) realizowane środkami transportu Wykonawcy do zbiornika nadziemnego Zamawiającego
zlokalizowanego na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie
gm. Sierpc,
b) przewidywana wielkość jednorazowej dostawy paliwa (ON) wynosi od około 4000 –
4500 litrów,
c) paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz.1680 j.t.) i wymogi określone w
normie PN-EN 228:2013-04,
d) dostarczanie paliwa odbywać się będzie za pomocą środka transportu posiadającego
świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych wydane na
podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie świadectwa dopuszczenia
pojazdu ADR (Dz. U. z 2015r, poz.320.j.t. z póź. zmian.)
e) ustala się termin dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 w
terminie od 5 do 15godzin od przyjęcia zamówienia, (zgodnie ze złożoną ofertą przez
Wykonawcę)
f) ustala się 30 dniowy termin płatności za dostawy
UWAGA! Możliwa jest również dostawa oleju napędowego (ON) na stacji paliw
Wykonawcy, zlokalizowanej nie dalej niż 5km, do pojazdów należących do
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Zamawiającego lub pojemników dostarczanych przez Zamawiającego, w przypadku
uszkodzenia zbiornika nadziemnego Zamawiającego lub gdy przemawia za tym interes
Zamawiającego.
2) Zadanie 2 – dostawa na stacji paliw Wykonawcy ze względu na konieczność nieponoszenia
dodatkowych kosztów zlokalizowanej nie dalej niż 5km od siedziby Zamawiającego benzyny
bezołowiowej (Pb95) w ilości 9 000 litrów
a) do pojazdów należących do Zamawiającego lub pojemników dostarczanych przez
Zamawiającego,
b) ustala się możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu,
c) ustala się bezgotówkowe z miesięcznym okresem rozliczeniowym
d) paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz.1680 j.t.) i wymogi określone w
normie PN-EN 590:2013-12,
3. Nazwa i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
09.10.00.00-0

Paliwa

4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
5. Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zamówienia w ramach prawa opcji.
Rozdz. IV
Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Rozdz. V
Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 .
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Rozdz.VI
Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdz. VII
Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku
Rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy oraz niniejszej SIWZ;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania następujących warunków udziału w
postępowaniu, dotyczących:
1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Aktualną koncesję na obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykaże posiadanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie
mniejszą niż 400 000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
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4.

5.
6.
7.

8.

Dla zadania nr 1: Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy odpowiadające rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym Zadanie nr 1. Za dostawę taką uznaje się roczną dostawę paliwa o
łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (brutto) każda.
Na zasadach określonych w art. 22a Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad
określonych w art. 23 ustawy.
Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy,
Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X.
Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”.

Rozdz. IX Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w:
1) art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy;
2) ogłoszeniu o zamówieniu i oraz w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, we wskazanych poniżej okolicznościach,
zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy :
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt 1620 ustawy oraz na podstawie ust. 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
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doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu wykonawcy.
4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie ust. 3.
Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest obowiązany
złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty mają
spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. dokumentów.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – składane
na podstawie art. 25a ust. 1. ustawy Pzp – Załącznik nr 2.
b. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – składane na podstawie
art. 25a ust. 1. ustawy Pzp– Załącznik nr 3.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg
załączonego wzoru (oświadczenie – załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może wezwać wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
zamawiający może żądać złożenia:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w
załączniku nr 2 do SIWZ:
- posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia.
- posiadanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż
400 000,00 zł.
- posiadanie doświadczenia nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy
dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym Zadanie nr 1. Za
dostawę taką uznaje się roczną dostawę paliwa o łącznej wartości nie mniejszej niż
150 000,00 PLN (brutto) każda.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w
Rozdz. VIII ust 3 pkt 1) składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia na obrót paliwami.

Rozdz. X
1.

2.

3.

4.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
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spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. X składane są w oryginale. Dokumenty inne niż
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie
ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Rozdz. XII
Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdz. XIII Wadium.
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 24 000,00
zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) do upływu terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacać przelewem na poniższy
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I/O Sierpc
Nr 16124032041111000029055087
z zalecanym dopiskiem:
wadium dotyczy ZP.271.1.2017 albo nazwa postępowania:
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o”
(kopie dowodu wpłaty załączyć do oferty).
Rozdz. XI
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4. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania – zatrzymania przez Zamawiającego
wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczającym jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wadium niepieniężnego dokumenty potwierdzające wpłatę wadium winny być złożone przed upływem składania ofert u Zamawiającego.
5. Zaleca się, aby Wykonawca podał w ofercie formę w jakiej zostało wniesione wadium oraz datę
wniesienia wadium lub złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, ale nie jest to
warunek konieczny).
6. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie
uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1. pkt 7b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3. i 3a. ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25. ust.
1. ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1. Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87. ust. 2. pkt 3), co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien
uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.
Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania
Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
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5.

6.

7.

8.
9.

Uwaga !
Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje
w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest nie później niż
w terminie ich składania, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć pisemne
uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z
ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i
niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy:
1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za
zgodność z oryginałem),
2) przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w
języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).
Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie
przez osobę/y podpisujące ofertę.
Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w
zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z
o.o.”
Nie otwierać przed dniem 06.07.2017 r. godz. 14:00
Na kopercie/opakowaniu zalecane jest aby podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić).
Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według
takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym
dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 9). Oferta zmieniająca wcześniej
złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty
zostały zmienione.
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu
Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez
osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem z
właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do
rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres
wskazany w piśmie.
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Rozdz. XV
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
1. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
Ul. R. Traugutta 33; 09-200 Sierpc
2. Termin złożenia oferty: do dnia 06.07.2017 r. godz. 14:00
3.
Otwarcie ofert: w dniu 06.07.2017 r. o godz. 14:15
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Rozdz. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych.
1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr
1 do SIWZ.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym
warunki i obowiązki umowne określone we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji
umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze
umowy).
4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i uwzględni konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek, w następujący sposób:
1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto
z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich
nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą
omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch
miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną
zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.
8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanym kryterium:
Kryterium
Cena
Czas dostawy

Waga
60
40

1. Cena (z VAT): cena będzie liczona wg wzoru:
Zadanie nr1.Cena = cena brutto 1 litra paliwa ON x 240 000 litrów, gdzie:
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Cena brutto 1 litra paliwa = cena hurtowa netto 1 litra paliwa opublikowana na stronie
producenta w dniu 3 lipca 2017 r. + stała marża lub upust w wysokości + lub -……zł
+ podatek VAT
Zadanie nr 2.Cena = cena brutto 1 litra paliwa PB95 x 9 000 litrów, gdzie:
Cena brutto 1 litra paliwa = cena hurtowa netto 1 litra paliwa opublikowana na stronie
producenta w dniu 3 lipca 2017 r. + stała marża lub upust w wysokości + lub -……zł
+ podatek VAT
2. Ilość punktów w kryterium „czas dostawy” dla Zadania nr 1 będzie określona w
następujący sposób:
1. Do 5 godzin
40pkt
2. Do 10 godzin
20 pkt
3. Do 15 godzin
0 pkt
Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywane na podstawie wskazanego terminu
wykonania zleconego zakresu przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia przez
przedstawiciela Zamawiającego, podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
W przypadku nie określenia Kryterium „czas dostawy”, Zamawiający uzna, że Wykonawca
będzie dostarczał paliwo do 15 godzin od momentu zgłoszenia i przyznane zostanie mu 0
pkt.
3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1
pkt).
4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:
Cn
P= –––––*60% + Cd *40%
Cb
gdzie:
P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach (Cena oferty) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
matematyki;
Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb - cena oferty badanej;
Cd - ilość punktów za warunki czas dostawy
5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość
punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty,
w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie
to zostanie przesłane faksem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli próba przesłania
faksem okaże się negatywna, zawiadomienie będzie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i drogą elektroniczną
będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu lub adres e-mail
Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym
Wykonawcy.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, w terminie
określonym wart. 94 ustawy.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy
w sposób podany w ust. 1.
Rozdz. XVIII
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4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich
współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej
umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i
podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca:
1) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona
i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu
umowy, koordynacji itp.
Rozdz. XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny brutto
oferty za cały przedmiot zamówienia (wartość brutto umowy).
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach.
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I/O Sierpc
Nr 16124032041111000029055087
Z dopiskiem ZP.271.1.2017 „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”
Rozdz. XX
Informacja w sprawie postanowień Umowy.
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności
Wykonawcy oraz wartości umowy.
Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
Rozdz. XXII Postanowienia końcowe.
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu
postępowania.

11

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się
po ich otwarciu.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego
charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić
Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej.
Wykaz załączników do SIWZ.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1. ustawy dotyczące spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1.
ustawy.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24. ust. 1. pkt 23) ustawy składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86. ust. 5. ustawy.
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/.
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Załącznik nr 7 - wykaz zadań o charakterze i wartości, podobnym do przedmiotu zamówienia,
zrealizowanych w ostatnich trzech latach.
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Załącznik Nr 1

Sierpc dnia ..….......... 2017 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

NIP firmy: …...........................
REGON: …............................
tel. kontaktowy: …..........................
nr fax. …..........................................
województwo …................................

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp.
z o.o.”
Składamy ofertę na wykonanie, w zakresie określonym w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ);

1) KRYTERIUM 1-CENA
L.
p.

1
1

2

Rodzaj
paliwa

2
Olej
napędowy
Pb95

Cena hurtowa netto
1 litra u producenta
na dzień
03.07.2017 r.
Cp (zł)

Stała Marża
lub UpustWykonawcy
(+lub-)
M (zł)

VAT
23%
(zł)

Cena brutto 1
litra
Kol 3+4+5
Cj (zł)

Przewidywane zapotrzebowanie do
30.06.2019r
w litrach

Wartość brutto
zamówienia
Kol 6 x kol. 7
(zł)

3

4

5

6

7
240000

8

9 000

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:........................................zł(netto)
słownie złotych:.........................................................plus 23%VAT .................................... zł
słownie złotych:................................................................................., co łącznie stanowi kwotę
.................................... zł (brutto)słownie złotych:..................................................................

2) Kryterium II
termin dostarczenia paliwa od momentu zgłoszenia Należy wstawić znak: X
1. Do 5 godzin
2. Do 10 godzin
3. Do 15 godzin
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1. ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym uwzględniają wszystkie elementy
cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego odnoszące się do
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego realizacji.
2. zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ;
3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą
ofertą i na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
5. Oświadczamy, że:
1) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*)
2) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: *)
tj. ……….% całości zadania
_______________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia

_________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

________________________________________________________________________________
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy

6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

nie mogą być udostępnione, gdyż są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa.

7.
1)
2)
3)
4)

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
_______________________
_______________________
_______________________
…………………………......
________________________________________
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*)
niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w
pkt 5 ppkt 2) oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu
zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca
nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie
polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu

14

Załącznik nr 2
Wykonawca:
…..................................................................
………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

……………………………………………........
……………………………………………........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sierpcu Sp. z o.o.
Ul. R. Traugutta 33
09-200 Sierpc

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa
paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”
prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział X ust. 4
- posiadam aktualną koncesję na obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia.
- posiadam polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
- posiadam doświadczenie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy odpowiadające rodzajem i
wartością dostawom stanowiącym Zadanie nr 1. Za dostawę taką uznaje się roczną dostawę paliwa o
łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (brutto) każda.

………...…….……. (miejscowość), dnia …………...…… r.
………………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział X ust. 4 polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………..........….…………………..........….………………..........
...……………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
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………………………………..........................................................................................……………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………...……. r.
……………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI;
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
Wykonawca:
…..................................................................
………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

……………………………………………........
……………………………………………........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sierpcu Sp. z o.o.
Ul. R. Traugutta 33
09-200 Sierpc

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa
paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”
prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)23) ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)-8)
ustawy Pzp.
………….....….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…..........………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13)-14) ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 16)-20) ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1)-8)
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..…………..............
………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.:
………………………………………………………….........................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
………………………………………………………….........................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
Adres wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa paliw płynnych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.” oświadczam, iż
przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej.

Data: ..................................

…......................….........................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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Załącznik nr 5
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
Oświadczam w imieniu …....................................................................................................................
/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji wykonawcy .................................................................................................
….....................................................................................................................................................
/nazwa i adres wykonawcy/

niezbędne zasoby
….....................................................................................................................................................
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny/

na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.”, oświadczam iż:

a) udostępniam wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:
….....................................................................................................................................................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
….....................................................................................................................................................
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
….....................................................................................................................................................
d) zrealizuję dostawy w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnościach w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

Data: ......................................
…………………………………………………
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca
polega)
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ZAŁĄCZNIK NR 7
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka firmowa)

WYKAZ ZADAŃ O CHARAKTERZE
I WARTOŚCI, PODOBNYM DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, ZREALIZOWANYCH
W OSTATNICH TRZECH LATACH
Lp.

Zamawiający
(nazwa i adres)

Zadanie

Zakres wykonania

(nazwa i adres)

..............................., dnia ............

Termin
realizacji

Wartość dostaw
brutto

Dokument
określający, że
dostawy zostały
wykonane w sposób
należyty – str. oferty

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e
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Złącznik nr 6

wzór
UMOWA Nr ......
zawarta w dniu ……………... r.

pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………
, reprezentowanym przez:
…………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:
………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………
Zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
dalej zwane „Stronami”
Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.
2164 j.t. z póź. zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o:
1) Zadanie 1 - dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 240 000 litrów,
a) realizowane środkami transportu Wykonawcy do zbiornika nadziemnego Zamawiającego
zlokalizowanego na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie gm.
Sierpc,
b) przewidywana wielkość jednorazowej dostawy paliwa (ON) wynosi od około 4000 – 4500
litrów,
c) paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz.1680 j.t.) i wymogi określone w
normie PN-EN 228:2013-04,
d) dostarczanie paliwa odbywać się będzie za pomocą środka transportu posiadającego
świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych wydane na
podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu
ADR (Dz. U. z 2015r, poz.320.j.t. z póź. zmian.)
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e) ustala się termin dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00 w
terminie od 5 do 15godzin od przyjęcia zamówienia, (zgodnie ze złożoną ofertą przez
Wykonawcę)
f) ustala się 30 dniowy termin płatności za dostawy

2)

a)
b)
c)
d)

UWAGA! Możliwa jest również dostawa oleju napędowego (ON) na stacji paliw
Wykonawcy, zlokalizowanej nie dalej niż 5km, do pojazdów należących do Zamawiającego
lub pojemników dostarczanych przez Zamawiającego, w przypadku uszkodzenia zbiornika
nadziemnego Zamawiającego lub gdy przemawia za tym interes Zamawiającego.
Zadanie 2 – dostawa na stacji paliw Wykonawcy ze względu na konieczność nieponoszenia
dodatkowych kosztów zlokalizowanej nie dalej niż 5km od siedziby Zamawiającego
benzyny bezołowiowej (Pb95) w ilości 9 000 litrów
do pojazdów należących do Zamawiającego lub pojemników dostarczanych przez
Zamawiającego,
ustala się możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu,
ustala się bezgotówkowe z miesięcznym okresem rozliczeniowym
paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz.1680 j.t.) i wymogi określone w
normie PN-EN 590:2013-12,

2. Wykonawca do każdej dostawy paliwa, o której mowa w p.1.1),dostarczy
Zamawiającemu świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) potwierdzające spełnienie
powyższej normy PN-EN oraz rozporządzenia, o których mowa w p.1.1) litera c).
Jednokrotne nie załączenie świadectwa jakości do dokumentu wydania paliwa może
stanowi podstawę do odmowy odbioru paliwa przez Zamawiającego i odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odbiór
dostarczonego paliwa potwierdzany będzie załączonym dokumentem WZ, przekazania
paliwa.
3. Zamawiający przed rozładunkiem dostawy o której mowa w p.1.1), zastrzega sobie prawo
dokonywania wyrywkowej kontroli dostarczanego paliwa, zgodnie z obowiązującymi
przepisami bezpośrednio z autocysterny.
4. Ilość dostarczonego paliwa przyjmowana będzie na podstawie legalizowanych urządzeń
środka transportu Wykonawcy, przy czym już jednokrotne nie spełnienie przez środek
transportu warunku określonego w p1.1) litera d) stanowi podstawę do odmowy odbioru
paliwa przez Zamawiającego i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
§2
Termin umowy
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r lub do wykorzystania kwoty
umowy, o której mowa w § 3 ust.1, (do wcześniejszego zajścia jednej z powyższych
okoliczności).
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
1) Za dostawy ON w kwocie ………………………… PLN brutto (słownie……………………………………zł)
Wskazana wyżej kwota zawiera podatek
VAT w stawce: 23% tj. ……………PLN.
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2) Za dostawy Pb95 w kwocie ………………………… PLN brutto (słownie……………………………………zł)
Wskazana wyżej kwota zawiera podatek
VAT w stawce: 23% tj. ……………PLN.
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji .
3. Wynagrodzenie dostaw określonych w § 1 p.1 ppkt.1) (ON) będzie liczone w następująco:
C = Cj x A litrów
C = wynagrodzenie za dostawę paliwa ilości A litrów
A-faktyczna liczba dostarczanych paliw w litrach
Cj= Cp + - M+VAT gdzie:
Cj – cena jednostkowa z Vat,
Cp – cena hurtowa producenta 1 litra paliwa netto opublikowana na stronie producenta w
dniu dostawy
M- stała marża lub upust (ze znakiem +lub -)
VAT – podatek od towarów i usług
4. Wynagrodzenie dostaw określonych w § 1 p.1 ppkt.2) (Pb95) będzie liczone w następująco:
C = Cj x A litrów
C = wynagrodzenie za dostawę paliwa ilości A litrów
A-faktyczna liczba dostarczanych paliw w litrach
Cj= Cp + - M+VAT gdzie:
Cj – cena jednostkowa z Vat,
Cp – cena hurtowa producenta 1 litra paliwa netto opublikowana na stronie producenta w
dniu dostawy
M- stała marża lub upust (ze znakiem +lub -)
VAT – podatek od towarów i usług
5. Należność za dostawy, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktur wystawionych przez Wykonawcę za
dostarczane zgodnie z warunkami umowy paliwo, przy czym do każdej faktury Wykonawca
dołączy odpowiednie świadectwo jakości ze wskazaniem producenta paliwa oraz wydruk ze
strony producenta potwierdzający cenę hurtową1 litra paliwa (ON) netto na dzień dostawy.
6. Należność za dostawy, o których mowa w ust. 4 Zamawiający wypłaci Wykonawcy
przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktur wystawionych przez Wykonawcę
ostatniego dnia miesiąca, za dostarczane zgodnie z warunkami umowy paliwo, przy czym do
każdej faktury Wykonawca dołączy odpowiednie świadectwo jakości ze wskazaniem
producenta paliwa oraz rozliczenie należności sporządzane na podstawie wydruków ze
strony producenta potwierdzających cenę hurtową 1 litra paliwa (Pb95) netto na
poszczególne dni dostaw(tankowań) w miesiącu.
7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

24

1.

2.
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§4
Kary umowne
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:
1) za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,01% maksymalnej wartości umowy,
o której mowa w § 3 p.1 ppkt.1) za każdą godzinę opóźnienia w dostawie
zamówienia.
2) za dostarczenie paliwa wadliwego, a także za opóźnienie w realizacji
obowiązków wynikających z § 5 umowy w wysokości 1 % wartości brutto
reklamowanej dostawy, za każdą godzinę opóźnienia,
3) za jednokrotny brak możliwości realizacji dostawy na stacji paliw
Wykonawcy 1% wartości umowy, o której mowa w § 3 p.1 ppkt.2) przy czym
trzeci taki przypadek w trakcie trwania umowy powoduje rozwiązanie tej
części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości brutto części umowy, o której mowa w § 3 p.1
ppkt.1)albo 2),
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności
przysługującej Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną o której mowa w p.1
ppkt.4), w przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie naruszy jakiekolwiek obowiązki, o których mowa w niniejszej umowie.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa wartości poniesionej szkody.
§5
Realizacja dostaw ON
1. Zgłaszanie dostaw określonych w§ 1 p.1 ppkt.1będzie się odbywało telefonicznie lub za
pomocą faxu.
2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz kontroli
przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę będzie ..........................................................,
nr tel. ............................................,nr fax. .........................................................................,
3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym
będzie……….........................................., nr tel. .................................. , nr fax. ……………
4. Termin realizacji każdego zamówienia, od momentu zgłoszenia telefonicznego lub za
pomocą faxu nie może być dłuższy niż …….. godzin, przy czym bieg terminu rozpoczyna się
w momencie potwierdzenia otrzymanego zamówienia faxem. W przypadku złożenia przez
Zamawiającego zamówienia, w którym określił termin realizacji dostawy na dłuższy niż
……. godzin, terminem realizacji zamówienia jest data wskazana w zamówieniu.
5. Zamawiający sprawdzi ilości dostarczonego paliwa z dokumentami dostawy
niezwłocznie po jej otrzymaniu.
6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością na fakturze ,dokumencie WZ
(przekazania paliwa), a ilością faktycznie przyjętą, Zamawiający powinien sporządzić w
obecności Wykonawcy protokół rozbieżności i zabezpieczyć dokumenty przewozowe.
7. O stwierdzonych rozbieżnościach Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Wykonawcę, przesyłając mu zgłoszenie reklamacyjne zawierające uzasadnienie
reklamacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć na piśmie reklamację bez zbędnej zwłoki nie
później niż w ciągu 7dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
9. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania
uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.
10. Załatwienie uznanych reklamacji ilościowych będzie następować przez: uzupełnienie
dostawy, rozliczenie finansowe.
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11. Uznanie reklamacji dotyczących jakości paliwa następować będzie na koszt własny

Wykonawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy i oczyszczenie zbiorników oraz wymianę
paliwa na paliwo należytej jakości w terminie 21 dni od daty złożenia reklamacji przez
Zamawiającego.
12. Realizacja dostaw następować będzie środkami transportu Wykonawcy do zbiornika
nadziemnego zlokalizowanego na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w
Rachocinie gm. Sierpc przy czym możliwa jest również dostawa oleju napędowego (ON) na
stacji paliw Wykonawcy, zlokalizowanej nie dalej niż 5km, do pojazdów należących do
Zamawiającego lub pojemników dostarczanych przez Zamawiającego, w przypadku
uszkodzenia zbiornika nadziemnego Zamawiającego lub gdy przemawia za tym interes
Zamawiającego.
§6
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia a postanowienia o karze
umownej nie mają zastosowania.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
Strony ustalają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie kwotę …….….
złotych (słownie……………………….) tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub dostarczy Zamawiającemu dokument stanowiący równowartość w/w kwoty, którego termin
ważności musi być równoważny okresowi realizacji przedmiotu umowy plus 30 dni.
2.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% oferowanej przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości brutto przedmiotu umowy.
3.
Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z
tytułu gwarancji jakości.
4.
W szczególności Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu
kary umowne, w tym dotyczące przekroczenia terminów, odszkodowań.
5.
Strony postanawiają, że w przypadku gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków
należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, to będzie On
miał prawo wykorzystać na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6.
Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości wynagrodzenia lub jeżeli z powodu zwiększenia wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiającego.
7.
Strony uzgadniają, iż zabezpieczenie, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o potrącenia
dokonane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 i 5, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane, w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu po powiadomieniu przez Wykonawcę o numerze rachunku, na który ma być ono zwrócone.
§8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144. ust. 1. pkt 2)–6)
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących
istotnych zmian:
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1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) w przypadku wystąpienia epidemii lub działań rządowych;
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego
nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na
skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach;

c) zmiana lokalizacji stacji paliw Wykonawcy do realizacji, wyłącznie w przypadku
spełnienia odległości do 5km od siedziby Zamawiającego.
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a)
zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy;
b)
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dostaw dodatkowych.
3. Zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy:
1. Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,
2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców.
4. Zmiany podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a)
zmiana zakresu powierzonych dostaw,
b)
zmiana podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, na
pisemny wniosek Wykonawcy, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia
wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie,
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
6. Powyższe zmiany mogą być wprowadzone za pomocą pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2015, poz. 2164, z późn. zm.).
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sadu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego
3. Integralna częścią umowy są następujące załączniki pochodzące z postepowania o
udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym, o którym mowa w§ 1 niniejszej
umowy:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………..….

……………………..………….
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