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1. Zamawiający. 

1.1 Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o., 

ul. Warszawska 109/111, 

97-200 Tomaszów Maz. 

Tel.: 44/723 75 71; fax:  44/723 74 42 

NIP: 7732473948; REGON: 101694645; 

 

1.2 Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.mzktomaszow.pl/bip/  

1.3 e-mail: mzk@mzktomaszow.pl 

1.4 Miejsce realizacji zamówienia: Tomaszów Maz. ul. Warszawska 109/111 (dwie zakładowe 

kotłownie olejowe).  

1.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, 

Kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także przepisy 

innych, obowiązujących we właściwym zakresie ustaw. 

1.6 Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1 Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego. 

2.2 Rodzaj zamówienia – dostawa. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 wspólny słownik zamówień (CPV):  09 13 51 00-5 - olej opałowy. 

3.2  Przedmiotem zamówienia jest:  

3.2.1  Przedmiotem zamówienia jest zakup z sukcesywną dostawą w sezonie grzewczym 2015/2016  

oleju opałowego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 dla oleju opałowego lekkiego 

L-1. 

 gęstość w 150C – max. 0,860 g/cm3, 

 wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg, 

 temperatura zapłonu – min. 56 0C, 

 zawartość siarki – max. 0,10 % (m/m), 

 zawartość wody – max 200 mg/kg, 

 lepkość kinematyczna w 200C – max. 6,00 mm2/s,  

 zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg,  

3.3  Określa się szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo w ilości 58 000 litrów. Faktyczna ilość 

zamawianego i dostarczonego oleju będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3.4  Zamawiający zastrzega sobie zapłatę tylko za zamówione, dostarczone i odebrane dostawy. 

3.5 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego w ramach 

niniejszej umowy oleju opałowego. 

3.6 Na potwierdzenie, iż dana partia oleju opałowego spełnia ww. parametry, Wykonawca będzie 

zobowiązany przekazać odbiorcy do każdej partii właściwe świadectwo (certyfikat) jakości aktualne 

w dniu dostawy, potwierdzające fakt spełnienia przez dostarczony olej parametrów opisanych 

w niniejszej specyfikacji. 

http://www.mzktomaszow.pl/bip/
mailto:mzk@mzktomaszow.pl
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3.7 Dostawy oleju opałowego odbywać się będą cysternami wyposażonymi w cyfrowy miernik 

wydanego oleju przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15°C. tym samym dostarczane ilości 

oleju opałowego będą fakturowane w temp. referencyjnej  15°C (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 

2008r o podatku akcyzowym tekst jedn. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 752 z późn. zm.).  

3.8 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania dostaw zostanie sporządzony protokół 

reklamacyjny zobowiązujący Wykonawcę do ponownego, niezwłocznego (najpóźniej do 48 godzin) 

wykonania dostawy bez wad w cenie zamówienia. Za nieprawidłowo wykonaną dostawę zostanie 

uznany przypadek stwierdzenia zanieczyszczeń oleju lub dostawa oleju nie spełniającego jakości 

zgodnie z pkt 3.2.1. 

 

4. Termin i warunki realizacji zamówienia. 

4.1 Dostawy objęte przedmiotem umowy wykonywane będą sukcesywnie, przez cały okres 

obowiązywania umowy, na jednostkowe Zamówienie Zamawiającego, przekazane do Wykonawcy 

faksem lub e-mailem. 

4.2  Wymagany termin realizacji umowy:  

od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2016 roku, jednakże w przypadku przedłużającego 

się okresu grzewczego, ze względu na warunki pogodowe, istnieje możliwość aneksowania umowy 

w zakresie przedłużenia daty jej obowiązywania. 

4.3 Termin, wielkość dostawy będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego w drodze 

zamówienia. Zamówienie składane będzie faksem, e-mailem lub telefonicznie, najpóźniej do godz. 

10.00 dnia roboczego ( 72 godziny wcześniej od zaproponowanego terminu dostawy paliw do 

siedziby Zamawiającego). 

4.4  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałego opustu (wskazanego w Formularzu 

Oferty) w stosunku do ceny netto za 1000 litrów oleju opałowego, niezależnie od zmieniających się 

cen w trakcie trwania okresu grzewczego 2015/2016r. 

4.5  Płatności za sukcesywnie realizowane dostawy oleju następować będą w terminie 30 dni od 

dnia dostarczenia faktury, z zastrzeżeniem, iż faktura będzie kompletna, tj. z ewentualnym 

oświadczeniem podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz płatności przez Wykonawcę. 

4.6   Wykonawca wystawi fakturę po skutecznym odbiorze części zamówienia potwierdzającym 

prawidłową realizację. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków  

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

5.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

5.1.1.1 Sposób oceny: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)  

5.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

5.1.2.1 Sposób oceny: 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp. 
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5.1.3  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

5.1.3.1 Sposób oceny: 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp. 

5.1.4  Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5.1.4.1 Sposób oceny: 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp. 

5.2 O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

5.2.1 Sposób oceny: 

5.2.1.1 na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

5.2.1.2 na podstawie złożonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

5.3.1 Sposób oceny: 

Na podstawie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

5.4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) 
zamawiający przyjmie następujący sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

5.4.1 warunki określone w ust. 5.2 i ust. 5.3 musi spełnić każdy z podmiotów występujących 
wspólnie - samodzielnie, tzn. każdy podmiot musi złożyć odrębnie stosowne dokumenty/ 
oświadczenia. 

5.4.2 warunki określone w ust. 5.1 wykonawcy występujący wspólnie mogą spełnić łącznie; tzn. 
dany warunek winien spełnić co najmniej jeden z wykonawców występujących razem 
w postępowaniu. 

5.5 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6.1 Dokumenty i oświadczenia wiodące: 

6.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć: 

6.1.1.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - załącznik Nr 2 do SIWZ. 

6.1.2 W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy załączyć 

aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą Prawo 

energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)  

6.1.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga się złożenia: 
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6.1.3.1 oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 3 do SIWZ, 

6.1.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku przesłanek do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie 24 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym osoby fizyczne w celu wykazania braku 

przesłanek do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zobowiązane są do 

przedstawienia wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.1.3.1 

6.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.2 – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, 

że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

do oferty należy załączyć, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.3.2 dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.4 Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

6.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

6.6 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.7  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca, wraz z ofertą, składa: 

6.7.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt. 5 ustawy Pzp, 

 albo 

6.7.2  informację, o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 4 do SIWZ. 

6.8 Pozostałe dokumenty i oświadczenia: 

6.8.1 Wypełniony i podpisany Formularz Oferty –  załącznik Nr 1 do SIWZ, 

6.8.2 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

6.8.3 Pisemne zobowiązanie lub inny dokument, w przypadku korzystania z zasobów udostępnionych 
przez inny podmiot. 
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7. Podmioty występujące wspólnie (konsorcjum). 

7.1 Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

niniejszego zamówienia. 

7.2 Zamawiający, mając na uwadze opinię UZP, zamieszczoną w Informatorze UZP nr 4/2013, nie 

będzie traktował wspólników spółki cywilnej jako konsorcjum. Stąd w przypadku spółki cywilnej 

zaleca się załączenie do oferty umowy/ uchwały wspólników regulującej zasady reprezentacji, w 

przypadku gdy oferty nie składają wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się 

wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika. 

7.3 Każdy z wykonawców występujących wspólnie (podmioty w ramach konsorcjum, wspólnicy 

spółki cywilnej) składa odrębnie dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 6.1.3 i 6.7. Pozostałe 

dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez wykonawców występujących razem 

w postępowaniu. 

7.4 Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum, zobowiązani są, 

stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. 

7.5 Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać w szczególności: określenie 

postępowania, oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, 

określenie zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii 

potwierdzonej przez notariusza. 

7.6 Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez 
ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego wspólnika 
spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę. 

7.7 Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem. 

7.8 Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową 
realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 
umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego 
z osobna. 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

8.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

8.2 Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich 
otrzymania. W przypadku zastosowania faksu lub formy elektronicznej niezbędne jest ich 
potwierdzenie na piśmie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany 
przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego 
treścią. 

8.3 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
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8.3.1 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  

8.3.2 Jeżeli wniosek wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

8.3.3 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ. 

8.3.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 
Wprowadzone w ten sposób zmiany są wiążące dla wykonawców. 

8.3.5 Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą 
powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert 

8.4 Zamawiający, mając na względzie art. 9 ust. 1 oraz 27 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzega że 
w przypadku wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw 
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, muszą one być przekazane przez Wykonawców w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność (forma pisemna). Przekazanie ich w innej formie (np. 
faks, e-mail) nie będzie uznane jako skuteczne, jeżeli nie zostało przekazane w formie pisemnej 
w wyznaczonym terminie. 

8.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 8.8 i 8.9, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

8.6 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub, 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub, którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 

na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

8.7 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. 

8.8 Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

8.8.1.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

8.8.1.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

8.8.1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą „Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia", niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

8.8.2 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8.9 Zamawiający poprawi omyłki w ofercie Wykonawcy polegające na podaniu cen (w tym 

jednostkowych) z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku. Zostanie zastosowana 
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metoda zaokrąglania do pełnego grosza polegająca na tym, że cyfry od 0 do 4 zostaną zaokrąglone 

w dół, a cyfry od 5 do 9 zostaną zaokrąglone w górę. 

8.10 Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami jest: 

Zbigniew Kowalski tel.:   44/723 75 71 wew. 30 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00. 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

10. Termin związania ofertą. 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni. 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

11.1 Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę zgodną ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ. 

11.2 Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

11.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.  

11.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

11.5 Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia 

i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia 

i nazwiska podpisującego. 

11.6 W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta musi być podpisana przez 

osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów lub przez pełnomocnika tych 

podmiotów. 

11.7 Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz 

z tłumaczeniami na język polski. 

11.8 Zaleca się, aby wszystkie strony w ofercie były ponumerowane i trwale spięte. 

11.9 Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

lub osób podpisujących ofertę. 

11.10 Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością maksymalnie do dwóch 

miejsc po przecinku, (wartość brutto całości zamówienia). 

11.11 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedna ofertę. 

11.12 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem 

kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco: 
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 „OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO” 

 Nie otwierać przed 20.10.2015 godz. 10.15” 

 

11.12.1 Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 11.12.2 Jeżeli koperty nie będą opisane i oznakowane w sposób podany pkt 11.12, Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty. 

11.13 Wykonawca może zmienić bądź wycofać ofertę przed terminem składania ofert: 

11.13.1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą 

powiadomienia przekazanego Zamawiającemu. Zmiana i wycofanie oferty jest skuteczna, jeśli 

nastąpiła przed upływem terminu składania ofert. 

11.13.2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu winno być przez Wykonawcę 

przygotowane i oznaczone w sposób określony w pkt. 11.12 niniejszej specyfikacji i dodatkowo 

oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

11.14 Wykonawca nie może zmienić bądź wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

11.15 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.16 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

11.17 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

11.18 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania w trybie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

11.19 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.19.1 Dane zastrzeżone musza być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA" i załączone jako odrębna cześć nie złączona z jawną częścią oferty w sposób 

trwały. 

11.9.2 Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego i wyczerpującego uzasadnienia 

w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający 

uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich 

poufności i dane te staną się jawne 

11.19.3 Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1 Oferty należy składać do dnia 20.10.2015 godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 

w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 109/111 w sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 22). 
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12.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2015 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego 

w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 109/111 w pokoju Nr 3. 

12.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). 

13. Opis sposobu obliczania ceny. 

13.1 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

13.2 W formularzu Oferty należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r.  poz. 385) tj.: całkowity koszt zamówienia na 

podstawie wartości brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie. 

13.3 Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom. 

13.4 Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od 

zastosowanych rozwiązań. 

13.5 Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich. 

13.6 Cena oferty obliczona będzie jako kalkulacja własna sporządzona w oparciu o opis i zakres 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

13.7 Cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania,  z uwzględnieniem wszystkich 

opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikiem 

podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – (tekst 

jednolity Dz. U z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), a w szczególności: 

13.7.1 koszty paliwa, 

13.7.2 koszty transportu paliwa do miejsca jego dostawy. 

13.8 Cenę należy podać z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając na zasadach 

ogólnie przyjętych (gdy trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to ostatnio zachowana cyfra 

nie zmienia się; gdy trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa niż 5 to ostatnia zachowana 

cyfra jest zwiększona o 1). Podanie przez Wykonawcę ceny jednostkowej albo ceny całkowitej oferty 

z większą ilością miejsc po przecinku zostanie uznane za omyłkę i poprawione poprzez zaokrąglenie 

do dwóch miejsc po przecinku. 

13.9. Dla prawidłowej oceny ofert przez Zamawiającego, Wykonawca (niezależnie u którego 

producenta się zaopatruje), do obliczenia ceny netto dostawy 1000 litrów oleju opałowego 

(w temperaturze referencyjnej 15oC) jest zobowiązany odnieść się do notowanej ceny oleju 

opałowego obowiązującej w dniu  6.10.2015 w PKN ORLEN podanej na jego stronie internetowej i 

do tej ceny doliczyć marżę handlową.  

13.10  Cenę oferty loco kotłownie Zamawiającego należy obliczyć na podstawie poniższej tabelki. 

Cenę brutto (całości oferty) podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w postaci cyfrowej i 

słownej. 
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     23 

 

 

 

 

 Cena ofertowa brutto  dostawy oleju opałowego (słownie):   …………………………………………… 

 

……….………………………………….………………………………………………………………………… 

 

Uwagi ! 

Wszystkie ceny oraz kwotę podatku VAT Wykonawca wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, natomiast upust procentowy z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

# -  w celu umożliwienia porównania złożonych ofert każdy Wykonawca winien jest wstawić cenę 

jednostkową netto za 1 000 litrów wg cen PKN ORLEN S.A. z dnia  6.10.2015w temp. referencyjnej 

15°C i na ten konkretny dzień skalkulować oferowaną cenę. 

13.10.1 Wykonawca w formularzu ofertowym podaje z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

upust procentowy od dziennej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 000 litrów oleju opałowego w 

temperaturze referencyjnej 15oC, publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN, który będzie 

obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. 

13.11 Zamawiający dopuszcza zmiany cen paliwa w trakcie umowy, jeżeli będą one wynikały z: 

13.11.1 różnicy cen u producenta u którego Wykonawca się zaopatruje i którego paliwo będzie 

dostarczał. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować tę zmianę poprzez dołączenie do wydruku 

ceny oleju ze strony internetowej producenta obowiązującej w dniu dostawy. Cena ta jest podstawą 

do obliczenia nowej ceny Wykonawcy przy zachowaniu zaoferowanego stałego upustu. 

13.11.2 w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 

13.12. Nie jest podstawą do waloryzacji (zmiany cen) w trakcie realizacji zamówienia zmiana 

objętości i gęstości oleju opałowego spowodowana zmianą jego temperatury. Ewentualne zmiany 

objętości  i gęstości oleju opałowego związane ze zmianą jego temperatury zobowiązany jest 

Wykonawca uwzględnić w marży handlowej podanej w ofercie przetargowej. 

13.13. Cenę netto w dniu dostawy wyliczamy wg wzoru: 

C wd = C zd + M  

C wd – cena netto za 1000 litrów oleju opałowego w dniu dostawy (łącznie z kosztami transportu i 

załadunku) 
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C zd – cena  netto za 1000 litrów oleju opałowego podana w temperaturze 15o C obowiązująca u 

producenta, u którego Wykonawca się zaopatruje oleju opałowego w dniu dostawy do 

Zamawiającego podana na jego stronie internetowej, 

M – stały upust procentowy Wykonawcy podany w ofercie przetargowej wyrażony w PLN doliczany 

(ze znakiem ujemnym) przez Wykonawcę do ceny netto 1000 litrów oleju opałowego podanej w 

temperaturze 15o C obowiązujące w PKN ORLEN w  dniu 6.10.2015r. 

13.14 Jeżeli cena oferty będzie się wydawała rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

będzie budziła wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

13.14.1 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

  14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie sie kierował przy wyborze oferty. 

14.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
Lp. 
 

 
Kryterium 
 

 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 
 

 
Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 Całkowita cena dostawy 1000 
litrów oleju opałowego 
brutto w PLN  

100 % 
 

100 punktów 
 

 

14.2 Podana przez Wykonawcę cena brutto dostawy 1000 litrów oleju opałowego obowiązująca 

w dniu 6.10.2015r.  stanowić będzie max 100 pkt. w 100 pkt. skali ocen. 

14.3 Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie 

mniej wg formuły. 

Cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 pkt.= liczba pkt. oferty badanej. 

14.4 Najkorzystniejszą, będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

14.5 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

14.6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

14.7. Obliczenia punktów będą prowadzone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
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14.8 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu przez oferowane dostawy bądź usługi, wymagań określonych przez zamawiającego. 

14.9 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.10 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w punkcie 14.9, na stronie internetowej http://www.mzktomaszow.pl/bip/  oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku administracyjnym MZK w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 109/111, 

14.12 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności 

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp . 

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy. 

15.1 Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

15.2 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie o miejscu i 

terminie podpisania umowy. 

15.3 Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.  

15.4 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest: 

15.4.1 Do dostarczenia w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopii, 

potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy podać 

również adres zamieszkania). 

15.4.2 W przypadku, gdy wybranym Wykonawcą są podmioty występujące wspólnie jako 

konsorcjum lub spółka cywilna, Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda przedstawienia 

umowy regulującej współpracę odpowiednio konsorcjum lub spółki cywilnej zawierającej, co 

najmniej: 

15.4.2.1 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem przedmiot zamówienia, 
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15.4.2.2 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

15.4.2.3 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin obejmujący realizacje 

zamówienia. 

15.5 Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

15.6 W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów jakie zostały 

określone w ust. 6 SIWZ w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego co upoważni 

Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art.94 ust.3 ustawy Pzp. 

15.7 Termin zawarcia umowy zostanie ustalony przez Zamawiającego. 

15.8 Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Wzór umowy. 

17.1 Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi Załącznik Nr 5 winny 

być parafowany przez Wykonawcę i dołączony do oferty, 

17.2 Zgodnie, z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

18.1 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany można wnieść skargę do 

Zamawiającego pisemnie lub faksem.  

18.2 Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.  

18.3 Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że 

mógł zapoznać się z jej treścią. Wniesienie skargi jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

 

19. Składanie ofert częściowych. 

19.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

20.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 
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21. Dopuszczalność składania ofert wariantowych. 

21.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacje dotyczące walut obcych. 

22.1 Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawca dokonywane będą w polskich złotych 

(PLN). 

23. Powierzanie wykonania zamówienia podwykonawcom. 

23.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

23.2 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp 

(tj. kluczowych części zamówienia, których nie można powierzyć podwykonawcy). 

23.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części (zakresu) zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu 

Oferty wg wzoru zgodnego z Załącznikiem Nr 1. 

23.4 Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa będą możliwe po zawarciu umowy i na 

warunkach w niej określonych 

24. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 

24.1 Zamawiający podpisze umowę w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą z Wykonawcą, którego 

oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i jej załącznikach oraz została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.  

24.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy  Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  

24.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w pkt. 24.2a na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie.  

15.4 Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

25. Aukcja elektroniczna. 

25.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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26. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

26.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.  

27. Zmiana umowy. 

Załączniki do niniejszej specyfikacji: 

1.Załącznik Nr 1 – FORMULARZ ORERTY 
2. Załącznik Nr 2 - oświadczenie z art. 44 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
3. Załącznik Nr 3 - oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia, 
4. Załącznik Nr 4 - lista podmiotów należących do grupy kapitałowej/ informacja o nieprzynależności 
do grupy kapitałowej, 
5. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

         Postępowanie Nr 2/PN/2015   

 

Projekt umowy 

 

UMOWA 

zawarta w dniu .......................... w …………..… , w wyniku przeprowadzenia przez 

Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Warszawska 109/111 wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000491324,  NIP: 7732473948, kapitał 

zakładowy spółki w wysokości 3.930.000,-  złotych, zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanego przez: 

 
 1. Prezes Zarządu             - Rafał Bałazy 

a ………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa 

organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 

przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta, posiadająca 

kapitał zakładowy /kapitał wpłacony w wysokości …. (dotyczy spółek kapitałowych)*, 

zwaną/zwanym* w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowaną/reprezentowanym* przez: 

1. ………………………………………………..………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………….. 

 Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, 

które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi 

na okoliczność jej zawarcia. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016  

o parametrach:  

1.1 gęstość w 150C – max. 0,860 g/cm3, 

1.2 wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg, 

1.3 temperatura zapłonu – min. 56 0C, 

1.4 zawartość siarki – max. 0,10 % (m/m), 

1.5 zawartość wody – max 200 mg/kg, 

1.6 lepkość kinematyczna w 200C – max. 6,00 mm2/s,  
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1.7 zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg.  

2.  Określa się szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo w ilości 58 000 litrów. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie zapłatę tylko za zamówione, dostarczone i odebrane dostawy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego w ramach 

niniejszej umowy oleju opałowego. 

5.  Na potwierdzenie, iż dana partia oleju opałowego spełnia parametry opisane w ust.1 § 1  

Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu do każdej partii właściwe świadectwo 

(certyfikat) jakości aktualne w dniu dostawy, potwierdzające fakt spełnienia przez dostarczony olej 

parametrów opisanych w niniejszej specyfikacji. 

5.1 Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia świadectwa jakości uprawnia 

zamawiającego do odmowy przyjęcia towaru i zapłaty wynagrodzenia. Powyższe okoliczności nie 

stanowią podstawy do zmiany terminu zrealizowania danego etapu dostawy. 

6. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą cysternami wyposażonymi w cyfrowy miernik 

wydanego oleju przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15°C. tym samym dostarczane ilości 

oleju opałowego będą fakturowane w temp. referencyjnej 15°C (tekst jedn. Dz. U. z 2011 Nr 177 

poz. 1054 z późn. zm.).  

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania dostaw zostanie sporządzony protokół 

reklamacyjny zobowiązujący Wykonawcę do ponownego, niezwłocznego (najpóźniej do 48 godzin) 

wykonania dostawy bez wad w cenie zamówienia. Za nieprawidłowo wykonaną dostawę zostanie 

uznany przypadek stwierdzenia zanieczyszczeń oleju lub dostawa oleju nie spełniającego jakości 

zgodnie z ust. 1 § 1. 

8. Dostawy objęte przedmiotem umowy wykonywane będą partiami, przez cały okres 

obowiązywania umowy, na jednostkowe zamówienie Zamawiającego, przekazane do Wykonawcy 

faksem lub mailem. 

9. Termin, wielkość dostawy będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego w drodze 

zamówienia. Zamówienie składane będzie telefonicznie, faksem lub e-mailem, Wykonawca 

zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

dnia złożenia zamówienia.  

10. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do składania zapotrzebowań, o których mowa w 

ust. 9, jest 

Pan …………………………………………………….………. faks:  44/ 723 75 71  -; tel.  44 723 74 42 wew. 30 

11. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do przyjmowania zapotrzebowań, o których mowa w 

ust. 9 oraz do potwierdzania ich realizacji ze strony Wykonawcy jest  

Pan(i) …………………………………………………………… faks     ……….………………. tel.  ………………………….. 

§ 2 

1. Zgodnie z ofertą przetargową cena netto za 1 000 litrów oleju opałowego na dzień 6.10.2015roku 

wynosi:………..……………… ( słownie…………………………………………………………………………………..) 
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2. Ogólna wartość zamówienia na dzień zawarcia umowy obliczona na podstawie ilości zamawianego 

oleju opałowego zgodnie z ust. 2  § 1 umowy na okres umowy i ceny netto podanej w ust. 1 łącznie 

wynosi brutto:  

........................................ zł  (słownie złotych: ........................................................................... 

.............................................................................................................................................. ) 

w tym podatek VAT 23% w kwocie złotych ………..……………… 

3. Cena netto dostarczanego oleju opałowego ustalana będzie na podstawie ceny hurtowej netto 

sprzedaży 1 000 l tego paliwa w temperaturze referencyjnej 15oC, publikowanej na stronie 

internetowej Producenta oleju opałowego u którego Wykonawca się zaopatruje w dniu dostawy, 

pomniejszonej o wartość kwotową upustu procentowego wynoszącego ……………………………… %.  

4. Określona w ust. 3 niniejszego paragrafu wartość upustu procentowego od dziennej ceny netto 

sprzedaży 1 000 l oleju opałowego  w temperaturze referencyjnej 15oC, publikowanej na stronie 

internetowej PKN ORLEN obowiązywała będzie przez cały okres realizacji umowy. 

5. Ceny paliwa określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z transportem, rozładunkiem 

i ubezpieczeniem loko stacja paliw Zamawiającego. 

6. Cena za realizację całości przedmiotu obowiązuje tylko w dniu składania ofert przetargowych. 

7. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 

1054 z późn. zm.). Podatek VAT zostanie bezpośrednio doliczony do faktury. 

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do 

naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu realizacji dostawy. Niniejsza 

zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy. 

9. Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest załączyć świadectwo jakości dostarczonego oleju 

opałowego oraz wydruk jego ceny na dzień dostawy ze strony internetowej tego samego 

producenta, którego zobowiązał się dostarczać w ofercie przetargowej. 

10. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw paliwa na podstawie faktur, 

wystawionych zgodnie z dostarczoną ilością i rodzajem dostarczonego paliwa stwierdzonych na 

podstawie protokołu przyjęcia paliwa.  

11. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na konto 

bankowe  Wykonawcy Nr ……………………………..……………………………………………….. w terminie 30 

dni, licząc od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż zostaną 

dopełnione obowiązki wykonawcy wynikające z ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu. 

12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie w temperaturze referencyjnej 15°C. 

14. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace zrealizowane przez podwykonawców 

wskazanych w niniejszej umowie, po uzyskaniu oświadczenia podwykonawcy, iż wykonawca dokonał 
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płatności na jego rzecz. Oświadczenie musi posiadać formę pisemną i być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji podwykonawcy. 

15. Oświadczenie, o którym mowa w powyższym ustępie zostanie dostarczone do Zamawiającego 

najpóźniej wraz z fakturą. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, zamawiający zwróci fakturę 

i wstrzyma płatności. 

§ 3 

1. Zakres usługi, którą Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy): 

 ……………………………………………………………..……………………………………………………………………….… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował usługę samodzielnie. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub 

wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej 

do wyłącznej kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez 

zamawiającego w SIWZ). 

4. Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi być przekazana 

zamawiającemu na piśmie. Wraz z niniejszą propozycją, wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

umowę/projekt umowy z podwykonawcą. 

5. Do dokonania zmian, o których mowa powyżej, wymagana jest zgoda zamawiającego. Jeśli 

zamawiający w terminie 14 dni, od dnia przekazania propozycji zmian nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 

lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy ze wskazanym w niej 

podwykonawcą. 

§ 4 

1.Zamawiający i Wykonawca mogą rozwiązać umowę, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia umowy lub nie przystępuje do ich realizacji. 

2.Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

2.1 Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, 

2.2 Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje realizację dostawy na czas, który 

uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, 

2.3 Wykonawca realizuje przy pomocy podwykonawców prace do realizacji, których był samodzielnie 

zobowiązany, 

2.4 Wykonawca, mimo wezwania do dokonania zmiany, realizuje lub zrealizował przedmiot umowy 

w sposób sprzeczny z opisem, przepisami, normami i zaleceniami Zamawiającego. 

3. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 2 tegoż paragrafu Zamawiający może odstąpić od 

umowy w przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 5 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego, 

w szczególności wskazanych w § 4, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 5% 

wartości brutto przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 PLN (dwieście złotych) za 

każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Zastrzega się prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar 

umownych określonych w ust. 1-3 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządzi w mieniu Zamawiającego 

podczas dostawy oraz jakie wyrządzi dostarczony towar podczas eksploatacji, a przyczyną będzie 

niespełnianie przez tenże towar przewidzianych przepisami norm, wymagań, wytycznych. 

6. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 5, Wykonawca będzie zobowiązany do 

bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

8. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar, jeżeli opóźnienie w dostawie zamówionego paliwa 

przekracza termin określony w § 1 ust. 9, Zamawiający może zakupić daną partię oleju opałowego u 

innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. 

§ 6 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych przez siebie 

pracowników podczas realizowanych dostaw w ramach niniejszej umowy i podczas jego rozładunku 

u Zamawiającego. 

2. Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres jego realizacji. 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w razie 

wystąpienia istotnych zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, jeżeli druga Strona 

w sposób podstawowy narusza postanowienia umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych 

korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej oleju w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku od towarów i usług. 

§ 8 

1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej postanowień 

niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy: 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U z dnia 18 maja 
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1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2016 

roku, jednakże w przypadku przedłużającego się okresu grzewczego, ze względu na warunki 

pogodowe, istnieje możliwość aneksowania umowy w zakresie przedłużenia daty jej obowiązywania. 

 

§ 11. 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

     WYKONAWCA                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz Oferty - Treść załącznika odpowiada treści Załącznika Nr 1  do SIWZ. 


