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Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul.
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Instrukcja dla Wykonawców
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Projekt umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 43 ponumerowanych stron

Część I Instrukcja dla Wykonawców
1

Nazwa oraz adres Zamawiającego

adres:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2
59-920 Bogatynia
fax. 75 77 32-307
adres internetowy: www.bogatynia.pl , www.mzgkbogatynia.pl

Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej „Ustawą”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
tj. poniżej 214.000 euro.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
−
−
−

Biuletyn Zamówień Publicznych pod …………………….. data zamieszczenia:………….
Strona internetowa Zamawiającego – www.bogatynia.pl,www.mzgkbogatynia.pl
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do
kotłowni olejowej położonej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 – w ilości szacunkowej
łącznej 270.000 litrów.
3.1. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy określone w ust.3.1 stanowi przewidywane,

szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla
Zamawiającego.
3.2. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w miarę potrzeby, zawsze na wniosek
Zamawiającego, określający ilość oleju opałowego. Jednorazowo zamawiana ( dostawa
cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie:
- w ilości od 10.000 do 32.000 litrów ( kotłownia olejowa w Sieniawce, ul. Rolnicza 33)
3.3. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości
rzeczywiste zatankowanego oleju opałowego ( według wskazania przepływomierza).
3.4. Posiadamy następujące zbiorniki na olej opałowy:
- Sieniawka, ul. Rolnicza 33 – 2 zbiorniki o pojemności 25.000 litrów każdy
3.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu
do tego przeznaczonymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz
z drukarką, pompę ssąco – tłoczącą oraz wąż gumowy o długości minimum 30 metrów.
3.6. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym
systemem sprzedaży paliwa opartym na m ³ w temperaturze referencyjnej 15º C.
3.7. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz.8:00 – 14:00 do kotłowni pod
wyznaczony adres.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 2 dni
roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego.

3.10.Minimalne ( zgodne z Polską normą PN-C-96024:2001 ) warunki jakimi musi
odpowiadać dostarczony olej opałowy:
Gęstość w temperaturze 15º C ( kg/m³), maksimum 860,
Wartość opałowa (MJ/kg), minimum 42,6,
Temperatura zapłonu ( ºC ), minimum 56,
Lepkość kinetyczna w temperaturze 20º C (mm²/s), maksimum 6,00,
Skład frakcyjny :
- do 250º C destyluje (%V / V), maksimum 65
– do 350º C destyluje (%V / V), minimum 85
f) Temperatura płynięcia (º C), maksimum -20,
g) Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej ( % m/m), maksimum
0,3,
h) Zawartość siarki ( % m/m), maksimum 0,1,
i) Zawartość wody (mg/ kg), maksimum 200,
j) Zawartość zanieczyszczeń stałych (mg / kg), maksimum 24,
k) Pozostałość po spaleniu (% m/m), maksimum 0,01,
l) Barwa czerwona.
a)
b)
c)
d)
e)

4.

Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6
Ustawy, polegających na dostawie oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej
w Sieniawce ul. Rolnicza 33

Informacja dotycząca: aukcji elektronicznej, umowy ramowej, ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów, zaliczki oraz wymagań o których mowa
w art. 29 ust. 3a oraz 4
6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia..
6.5. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

5.

Informacja dotycząca powiązań między wykonawcami

7.1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, 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 Pzp., zgodnie ze wzorem zawartym
w niniejszej Specyfikacji (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.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz.184. ze zm) grupę kapitałową - tworzą
wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ww. ustawy Przedsiębiorcą jest Przedsiębiorca
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 u.o.k.k, nad co najmniej
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 u.o.k.k;
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
7.2. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które zostaną
powierzone Podwykonawcom.

8.

Termin wykonania zamówienia

WYMAGANY termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia
31.05.2021r.
8.1.Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
Zamawiającego.
8.2.Zamówienia będą zgłaszane pisemnie lub faxem za potwierdzeniem odbioru.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1. oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 i 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
9.1. Zdolności technicznej i zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że:
9.1.1. Dysponują środkami transportu spełniającymi wymagania odnośnie przewozu oleju
opałowego, tj. autocysterny zaopatrzone w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą
ssąco – tłoczącą oraz wężem gumowym o długości minimum 30 metrów – minimum
w ilości 2 szt. ( załącznik nr 5).
9.1.2. Są zarejestrowani w systemie SENT w celu zgłaszania przewozów towarów oraz
informacji o ich odbiorach zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 9 marca
2017r o systemie monitorowania przewozu towarów ( Dz.U.z 2017r.,poz.208) – pisemne
oświadczenie potwierdzające rejestrację oraz aktywność konta w systemie SENT.
Zamawiający zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 9 marca 2017r o
systemie monitorowania przewozu towarów ( Dz.U.z 2017r.,poz.208) zobowiązuje się do
wystawienia Wykonawcy stosownego Upoważnienia Podmiotu Odbierającego do
uzupełniania zgłoszeń w przedmiotowym systemie SENT.

9.1.3. Posiadają Aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, stosownie do art.32 ust. 1
pkt.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2006r., nr89., poz.
625, ze zm.)
9.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena brutto Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie
wraz z załącznikami oraz złożonych innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez
Wykonawcę trakcie postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
w/w warunki.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy winni złożyć w
postępowaniu.
10.1. Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z Formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zobowiązani są złożyć następujące
dokumenty:
10.1.1. Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2
10.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej
SIWZ - w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w punkcie 9 SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1
i 24 ust 5 pkt. 1 i 4 i 8 Ustawy
10.1.3. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie
(np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.7. SIWZ,
10.1.4. Pisemne zobowiązanie - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ, innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca, zgodnie z art. 22a Prawa
zamówień publicznych, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie
od
charakteru
prawnego
łączących
go
z
nimi
stosunków
zawierające
w szczególności określenie:
a) zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
e) informacji o tym, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą;
f) w przypadkach, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów - oświadczenie, że podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia
Wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez Wykonawcę zdolnością do
realizacji zamówienia na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie
ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia zasobów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej
odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione,
np. gdy Wykonawca realizował zamówienie przy udziale innych podmiotów udostępniających
zasoby pomimo gotowości udostępnienia ich przez podmiot trzeci.
10.1.5. Dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania
Wykonawcy w tym zakresie – o ile Wykonawca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym
lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawcy, przekazują
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23., zgodnie ze wzorem zawartym w
niniejszej Specyfikacji (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.
10.3. Przed udzieleniem zamówienia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień składania ofert,
oświadczeń i dokumentów.
10.3.1. Wykaz środków transportu spełniających wymagania odnośnie przewozu oleju
opałowego, tj. autocysterny zaopatrzone w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą
ssąco – tłoczącą oraz wężem gumowym o długości minimum 30 metrów, w ilości minimum 2
szt. ( załącznik nr 5).
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
wystarczy gdy ww. dokument złoży jeden z podmiotów występujących wspólnie.
10.3.2. Oświadczenie o rejestracji oraz aktywnym koncie w systemie SENT
10.3.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.3.4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do
niniejszej SIWZ.
10.3.5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
10.3.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
10.3.7. Oświadczenie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, tj.
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
10.3.8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że ww.
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej
niż cena oferowana brutto Wykonawcy.
10.3.9. W celu potwierdzenia, że oferowany olej opałowy spełnia wymagania
postawione przez Zamawiającego w punkcie 3 SIWZ, należy przedłożyć aktualne
świadectwo jakości paliwa opałowego lekkiego ze wskazaniem jego producenta.
10.3.10. Aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, stosownie do art.32 ust. 1
pkt.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2006r., nr89., poz.
625, ze zm.
10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp określonych w pkt 9 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.3 ppkt
10.3.2. – 10.3.6. SIWZ.
UWAGA.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
10.5. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1. – 10.4.
Zamawiający stawia następujące wymogi formalne:
10.5.1. Formularze stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ (formularz ofertowy,
oświadczenia, wykazy) oraz wszelkie oświadczenia, zarówno Wykonawcy, jak i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także
pełnomocnictwa, winny być złożone w formie oryginałów podpisanych przez osobę (-y)
uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub innego podmiotu.
10.5.2. Pozostałe dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
10.5.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać
wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych . Miejsca
wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione.
W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on w danym miejscu „nie dotyczy”.
10.5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu:
1) o których mowa w ppkt 10.3.2., 10.3.4. i 10.3.5. niniejszej Specyfikacji, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.5.6. Dokument, o którym mowa w ppkt. 10.5.5. -1a) powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , natomiast dokumenty
wymienione w ppkt 10.5.5. -1b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
10.5.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.5.5.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 10.5.6 stosuje się odpowiednio.
10.5.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ).
10.6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z
oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10.6.2. Każdy z nich musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy.

10.6.3. Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie
doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
odpowiednim potencjałem technicznym, a także potencjału ekonomicznego.
10.6.4. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej
Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:
1) następujące dokumenty i oświadczenia:
−
oferta,
−
wykaz środków transportu,
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
2) następujące dokumenty i oświadczenia:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podanych w art. 22 ust. 1
oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik Nr 2 do SIWZ),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej;
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego;
-zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego;
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.
- oświadczenie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, tj.
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
10.6.5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
przed podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów
występujących wspólnie, która musi zawierać:
1) określenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) określenie celu zawarcia umowy;
3) zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia;
5) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy;
6) wskazanie pełnomocnika wraz z określeniem kompetencji do wykonywania określonych
czynności ( np. podpisanie umowy, podpisanie faktur VAT itp.);
7) określenie czasu trwania umowy , który nie może być krótszy niż okres realizacji
zamówienia i na okres udzielonej gwarancji ( o ile została udzielona);
8) postanowienia określające, że wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody
Zamawiającego.
Umowa , o której mowa wyżej nie może zawierać postanowień, które są sprzeczne z
przepisami Pzp.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu

oświadczeń i dokumentów.

W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie:
pocztą lub faksem.
2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą
faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu wyznaczonego/określonego w ustawie. Na żądanie drugiej strony
należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu. Wysłanie faksu nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku przesłania dokumentów pocztą.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą faksu.
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Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
-Izabella Wysocka – ref. ds. zaopatrzenia
Tel. 75-77-32-206, fax: 75-77-32-307 codziennie w dni robocze w godzinach od 7:00
do 15:00 .

Termin związania ofertą
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.
13.2. 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.
13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
13.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
tylko Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę/y należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.1. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte
(z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić
odrębną część oferty).
14.2.Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
3 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie
i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w części II SIWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
14.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y)
upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru
albo aktualnego zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, lub w przypadku spółki cywilnej z umowy spółki.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty
1

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
14.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę
w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.
14.9. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej
otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad:
14.9.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat – Zamawiający:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Pocztowa 2
Sekretariat pokój nr 11
59-920 Bogatynia
Oferta na:
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce na okres 2020/2021 r.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
05-10-2020r. godz. 11:30

UWAGA:
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
14.10. Tajemnica przedsiębiorstwa:
14.10.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (jt.Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie) lub oprócz oryginału
oferty dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą
przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcą do
wglądu. Każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.
14.10.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje
ich odtajnienie.
14.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie SIWZ.
14.12. Wykonawca może złożyć jedną ofertę . Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert
zostaną one wszystkie odrzucone.

14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.15. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami
wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
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Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
15.1. Miejsce oraz termin składania ofert
15.1.1. Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pocztowej 2, w
sekretariacie - pokój nr 11. Termin składania ofert upływa 05.10.2020r., o godz. 11:00.
15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od Zamawiającego
potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.
15.1.3. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem
polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt
15.1.1. terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie
będą rozpatrywane.
4 Zmiana i wycofanie oferty
15.2.1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę;
15.2.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty jest skuteczne do terminu wyznaczonego do składania ofert
15.2.3. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu wskazanym
w pkt.15.1.1. w formie zgodnej z opisem podanym w rozdziale 14 ppkt 14.9.1.
niniejszej
SIWZ
oznaczając
kopertę
odpowiednio
„ZMIANA
OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
15.2.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020r., o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego, ul. Pocztowa 2, sekretariat, pokój. nr 11
..4.1 Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert
i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny,
terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji.
..4.2 Koperty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
..4.3 Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian
zostaną dołączone do oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Cenę oferty należy obliczyć w sposób określony w Formularzu ofertowym

16.2. Cena 1 litra oleju opałowego musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i
obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w
części I SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w części III
SIWZ – Projekt umowy, w tym między innymi koszty transportu do kotłowni olejowej.
16.3. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w kolumnie 1 Formularza cenowego
( załącznik nr 2 Część II SIWZ) cenę netto 1 litra oleju opałowego producenta obowiązującą
w dniu 30-09-2020r

16.4. Przez „cenę producenta” Zamawiający rozumie cenę podawaną do publicznej
wiadomości np. na stronie internetowej producenta.
16.5. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości
rzeczywiście zatankowanego oleju ( według wskazania przepływomierza).
16.6. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny netto oleju opałowego w
przypadku zamiany ( wzrostu lub obniżki ) ceny oleju opałowego przez producenta.
16.7. W przypadku zmiany ceny netto oleju opalowego przez producenta Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument stwierdzający podwyżkę lub obniżkę
ceny producenta.
16.8. Zmiana ceny jednego litra oleju opałowego nie obejmuje wyrażonej w złotych i
określonej w Formularzu cenowym marży lub upustu Wykonawcy, która(y) jest stała(y)
przez cały okres wykonania zamówienia.
16.9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający
nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
UWAGA:
Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1
z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest,
że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby
i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych
w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady
Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej".
16.10. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy w sytuacji, gdy
nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu
umowy zostanie odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto).

17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między stronami
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
odbywać będą się w złotych polskich.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
18.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający
dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria
wyboru:
1. Cena ofertowa (brutto) - waga 60 %
2. Czas dostawy – waga 20%
3. termin płatności – waga 20%
Łączna suma punktów dla badanej oferty określona jest wzorem:
Po= Pc+Pd+Pp
gdzie:
Po = Łączna suma punktów dla badanej oferty
Pc = Liczba punktów w ramach kryterium „ cena ofertowa brutto”
Pd = Liczba punktów w ramach kryterium „czas dostawy ”
Pp = Liczba punktów w ramach kryterium „termin płatności ”
W zakresie ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
18.2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

18.2.1. Ocena punktowa kryterium „ cena ofertowa brutto” dokonana zostanie zgodnie z
formułą:

Pc =

najniższa cena ofertowa brutto
------------------------------------------------------------------------cena ofertowa brutto oferty badanej

X 60pkt.

W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60pkt.
18.2.2. Ocena punktowa kryterium „czas dostawy” dokonana zostanie zgodnie poniższymi
zasadami.
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana zgodnie z zadeklarowaną przez
Wykonawcę ilością dni przewidzianą na dostarczenie oleju opałowego na wniosek
Zamawiającego, gdzie:
1) Za zaoferowanie powyżej 2 dni roboczych od zgłoszenia wniosku Zamawiający przyzna
ofercie 0 punktów.
2) Za zaoferowanie 2 dni roboczych od zgłoszenia wniosku ,Zamawiający przyzna ofercie 20
punktów.
W zakresie kryterium „czas dostawy” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ocena punktowa kryterium „ termin płatności” dokonana zostanie
zgodnie z poniższymi zasadami:

18.2.3.

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana zgodnie z zadeklarowanym przez
Wykonawcę terminem do opłacenia przez Zamawiającego faktury za dostarczony olej
opałowy.
1) Za zaoferowanie terminu płatności w wymiarze poniżej 30 dni, Zamawiający przyzna
ofercie 0 punktów.
2) Za zaoferowanie terminu płatności w wymiarze 30 dni , Zamawiający przyzna ofercie
20 punktów.
W zakresie kryterium „termin płatności” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
18.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona
najwyżej w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów) .
18.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

19. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych tj: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na
orzeczenie KIO.
W niniejszym postępowaniu - zgodnie z przepisem art.180 ust. 2 - odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec niżej wymienionych czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty Wykonawcy,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo
określone w dziale VI ustawy.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także niżej wymienione przepisy
Wykonawcze:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. z 2014r.Dz. U. poz 964)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Pozostałe informacje
21.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:
21.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia.
21.1.2.
Nie
podlegają
udostępnieniu
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał , że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje , o których mowa w art. 86
ust.4 Pzp
21.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

21.3. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:
21.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących powiązań ,o których mowa w
art. 24 ust.1 pkt 23, istniejących między przedsiębiorcami;
21.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści
złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.3.4;
21.3.3. W przypadku, gdy zaoferowana cena oferty wydawać się będzie rażąco niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania zamówienia a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów lub usług, lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny; Obowiązek wykazania , że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Wykonawcy.
21.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
(art. 87 ust.2 ustawy PZP)

21.4.Uzupełnienie oferty:

21.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1.
21.4.2. 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 oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
21.4.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
21.4.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
21.4.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

21.5 Wybór Wykonawcy:
21.5.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty
4) Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21.5.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie będzie dotrzymany
w przypadku wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego.

21.6 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
21.6.1.Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie :
- Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawił, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim i posiada opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferowana brutto
Wykonawcy
Ubezpieczenie to – musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku
upływu terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia umowy, Wykonawca musi
przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć
zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacania składek.
- dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do środków transportu
przewidzianych do przewozu oleju opałowego .
21.6.2.Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
było ono wymagane) Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2)
ustawy Pzp zatrzyma Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust
3 ustawy Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w ppkt 22.6.1., Zamawiający
nie wyrazi zgody na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i wyznaczy dodatkowy
termin na dostarczenie dokumentów i podpisanie umowy. Wykonawca obowiązany jest
również do dostarczenia po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sytuacji
zmiany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dotychczasowych osób na inne.
21.6.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie biegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców
21.6.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie stawi się na podpisanie
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu,
Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, chyba, że
Wykonawca poinformuje Zamawiającego ( na zasadach określonych w niniejszej SIWZ dla
porozumiewania się stron) przed jego upływem o uzasadnionej niemożności stawienia się w
wyznaczonym terminie i zaproponuje wyznaczenie nowego terminu.
21.6.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane),
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.

21.6.6. Umowę ze strony Wykonawcy podpisać mogą jedynie osoby do tego uprawnione:
uprawnienie to wynikać musi bezpośrednio z dokumentów wykonawcy (np. wypis z KRS,
umowa spółki) lub też z pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. W
każdym przypadku osoba podpisująca umowę winna okazać Zamawiającemu, w celu
potwierdzenia swojej tożsamości, dowód osobisty.

21.7. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany danych adresowych Wykonawcy;
2) zmiany danych adresowych Zamawiającego,
3) zmiany stawki podatku VAT, wtedy zmianie ulegnie stawka i wartość podatku VAT, oraz
wstępnego wynagrodzenie brutto za dostawę oleju opałowego
4) dopuszcza się zmianę ceny producenta, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT, a wówczas podpisanie aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i w
konsekwencji zmiany wstępnego wynagrodzenia brutto za dostawę oleju opałowego. Strona
wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom
22.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
22.2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda
wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
22.3. Zamawiający wymaga podania w Formularzu oferty przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 2 tej ustawy.
22.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
22.5. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie podlegają
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 %
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów.
Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł,
które to umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu.
Szczegółowe wymagania dotyczące umów w zakresie podwykonawstwa zostały
określone w Części III SIWZ – Projekt umowy

SIWZ zatwierdza:
…..........................................
Dyrektor Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
Katarzyna Sikorska – Bożek

Załącznik nr 1

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
................................................................

Miejscowość,

data

OFERTA
Zamawiający
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Pocztowa 2
59-920 Bogatynia
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):
....................................................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................................................
...........
Dokładny adres:
....................................................................................................................................................................
...........
Dane rejestrowe:
wpisana/y do rejestru przez Sąd Rejonowy ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………….. *
Kapitał Zakładowy………………………
/ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………….. pod numerem
….….. *
NIP

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

REGON

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

Województwo: ……………………………………….
Nr telefonu

……………………………..................

Nr faksu

..............................................................

E:MAIL

..............................................................

Oświadczam, iż jestem mikro przedsiębiorcą/małym/średnim przedsiębiorcą*.
*właściwe podkreślić

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214
tysięcy euro ogłoszonego w dniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia: 589787-N-2020
z dnia 25-09-2020r. (nr sprawy: ZP/02/ZB/2020)

Oferujemy dostawę oleju opałowego:
……………………………………………………………………………………
…….
( nazwa oleju i producenta )
Zgodnie z Formularzem cenowym ( Załącznik nr 2 Część II SIWZ) za cenę: wartość
dostawy w:
Wysokości:
Wartość netto: ………………………………………………………zł
Słownie netto:
………………………………………………………………………………………………………………………….zł

Wartość brutto: ……………………………………………………….zł
Słownie brutto:
…………………………………………………………………………………………………………………………zł
Podatek ………….% Vat: ……………………………………………………….zł
Słownie podatek Vat:
………………………………………………………………………………………………………………………..zł

1.5. PONADTO OŚWIADCZAMY:
1.5.1.1.1. Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 roku

Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy
1.5.1.1.2. Jakość oferowanych usług – KRYTERIUM OCENY OFERT (niepotrzebne
skreślić)
Oferujemy:
- powyżej 2 dni roboczych od zgłoszenia wniosku na dostawę : 0 punktów w ocenie ofert
- 2 dni robocze od zgłoszenia wniosku na dostawę : 20 punktów w ocenie ofert
- termin płatności w wymiarze poniżej 30 dni: 0 punktów w ocenie ofert
- termin płatności w wymiarze 30 dni : 20 punktów w ocenie ofert

UWAGA!!!
Wykonawca zobowiązany jest ,w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny
ofert, wybrać jeden z powyższych wariantów (skreślając pozostałe). Nie dokonanie
wyboru skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy
1.5.1.1.3. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa ( w załączeniu) 1*:
…A)………………………………………………………………………….
( podać imię i nazwisko, stanowisko )
…B )………………………………………………………………………….
1* należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisania oferty imieniu Wykonawcy,
tj. osoby, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów
wykonawcy załączonych do oferty.

1.5.1.1.4. Akceptujemy termin i formę płatności: przelew w terminie ………. od daty dostarczenia
faktury VAT.
1.5.1.1.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od
upływu terminu składania ofert.

1.6. PODWYKONASTWO.
Przedmiot zamówienia:

6.

Zrealizujemy w całości bez udziału podwykonawców *

7. Zrealizujemy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie (części zamówienia)*
Część zamówienia: udział procentowy , dokładna wartość realizowanej części zamówienia
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Część zamówienia: udział procentowy, dokładna wartość realizowanej części zamówienia
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nazwy podwykonawcy:
1. ……………………………………….....................................................................................
.................................................................................................................................................

2. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
(* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)

1.7.

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Wykonawca
wyznacza następujące osoby (imię, nazwisko, nr telefonu):
.............................................................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................................................
..........

1.8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ.
1.9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia.
1.10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty za
najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
1.11. Oświadczamy, że na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych oraz art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia
1993 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2003 nr 153 poz. 1503 .)
3)

* NIE UTAJNIAMY żadnych informacji zawartych w naszej ofercie

4)

*

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa,

−

Nazwa

w zakresie:
utajnionego

dokumentu:

…………………………………………………………………………...
−

Nazwa

utajnionego

dokumentu:

…………………………………………………………………………...

1.
2.

3.
4.

W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:
wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i
administracyjnych w trybie jawnym,
zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,
informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki
i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich
dokumentów w sądach rejestrowych.
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie
nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i
załącznikach są aktualne i kompletne.

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów;
( należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę ):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

……………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Oferta składa się z 5 ponumerowanych stron.

Miejscowość, data ..........................................................................

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

Podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

−

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w
imieniu całego konsorcjum

………………………………………
( pieczęć firmowa )

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY
Zamawiający
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Pocztowa 2
59-920 Bogatynia
Cena netto 1 litra
oleju opałowego
producenta na
dzień 30-09-2020r.
( zł ) *

Marża / upust
Wykonawcy netto
( zł / litr ) **

1

2

Cena netto 1 litra
oleju opałowego
wraz z marżą /
upustem
Wykonawcy netto
( zł )
3

Ilość szacunkowa
oleju
( w literach )

Wartość dostawy
netto
( zł )

Podatek VAT
( % VAT )

Wartość dostawy
brutto
( zł )

………..%

4

5 = / kol. 3 x kol. 4 /

6

7 = / kol. 5 + kol. 6/

Marża (+)……….
270.000 ***

…………...zł

Upust (-) ……….

Uwaga:
*) w kolumnie 1 należy uwzględnić cenę netto producenta oleju opałowego lekkiego obowiązującą w dniu 30-09-2020r. potwierdzoną wydrukiem
oficjalnej strony internetowej ( wydruk należy dołączyć do oferty). W przypadku gdy na stronach internetowych producenta nie ma ceny na wskazany
dzień należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 05-10-2020r.
**) w kolumnie 2 należy uwzględnić marżę lub upust Wykonawcy, która(y) jest stała(y) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
***) podane zapotrzebowanie oleju opałowego stanowi jedynie przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie realizacji zamówienia i nie
jest wiążące dla Zamawiającego.

Podpisano…………………………………
( imiona i nazwiska, podpisy osób
uprawnionych do podpisania)
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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)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na

potrzeby

postępowania

pn. ………………………………………………………………….………….
zamawiającego),

o

udzielenie

(nazwa postępowania),

zamówienia

prowadzonego przez ………………….……….

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 ustawy Pzp

3.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt.4 ustawy Pzp.

4.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt.8 ustawy Pzp.
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publicznego

.

(oznaczenie

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

okolicznością,

na

podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

(podać mającą

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

…………………………………………
(podpis)
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którego/ych

zasoby

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

na

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)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………………..(nazwa postępowania),
prowadzonego przez …………………..................... oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

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

określone

przez

zamawiającego

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,

w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam,

że

w

celu

wykazania

spełniania

w………………………………………………………...………..
postępowaniu),

warunków

udziału

w

postępowaniu,

określonych

przez

zamawiającego

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym
zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
podmiotu).
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(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego

…………….……. (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
INFORMACJA SKŁADANA NA PODSTAWIE ART.24 ust.11 USTAWY PZP
Wykonawca / wykonawcy …………………………..
…………………………..

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33”
niniejszym informuję/my, że:
- Nie należę/my wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) *
- Należę/my, wspólnie z Wykonawcą:
……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę wykonawcy)

który
złożył
z
dnia
16
ze zm) *

ofertę
lutego

w
niniejszym
postępowaniu,
2007r.
o
ochronie
konkurencji

do
i

grupy
kapitałowej,
w
konsumentów
(tj.
Dz.U.

z

rozumieniu
2015r.

ustawy
poz.184.

* należy zaznaczyć właściwą opcję.

........................., dn. .........................

...............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka
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Ilekroć
w
ustawie
z
dnia
16
lutego
2007
r.
o
ochronie
konkurencji
i
konsumentów
(tj.
Dz.U.
z
2015r.
poz.184.
ze zm) jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku spółki cywilnej )powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej
firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym imieniu.

Ww. oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.
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Załącznik nr 5
WYKAZ POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKÓW TRANSPORTU
PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OLEJU OPAŁOWEGO ( autocysterny
zaopatrzone w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco – tłoczącą oraz
wężem gumowym o długości minimum 30 metrów)
, KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

Wyszczególnienie
(marka, model)

Rok
produkcji

Rodzaj posiadania (X)
Własność

Dzierżawa/Najem

Podpisano ..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
Ja(/My)
niżej
podpisany(/ni)
………………….……………..………………
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc

…………………………….………………………………….…………………………………………
……..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....…………………………….………
…….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby
1
………………………………………………………………………………………………………..
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
…………………………………………..……………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:
……………………………………………………………………………………………………………
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
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Załącznik nr 7
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy i niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych

Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

………………………………………………………………….………….

publicznego

(nazwa

postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
- nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poza. 716).
Oświadczam,

że

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

*- niepotrzebne skreślić
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III PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ………………./…………….
Zawarta w dniu …………….…… w Bogatyni pomiędzy:
1.Gminą Bogatynia , 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, NIP:615-18-10-987,
REGON: 230821517 w której treści odbiorcą jest :
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej , 59-920 Bogatynia , ul. Pocztowa 2,
w imieniu którego działa
Dyrektor MZGK Katarzyna Sikorska – Bożek
Zwany dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”,
a
2…………………………………………………………………………………………………
NIP………………………REGON……………..……,NR KRS……….,
w imieniu którego działa ……………………………………………………………………….
zwany dalej w tekście umowy „Wykonawcą”,
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie ,,przetargu nieograniczonego”,
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz regulaminu wewnętrznego MZGK, strony
zgodnie postanawiają:
§1
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej
położonej w:
- w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 – w ilości szacunkowej 270 000 L
2. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, określone w ust.1 stanowi przewidywane,
szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy i nie jest wiążące dla
Zamawiającego.
3. Minimalne (zgodne z polską Normą PN-C-96024:2001) warunki jakim musi odpowiadać
dostarczany olej opałowy:
Właściwości
Minimum

Zakres
Maksimum
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Gęstość w temperaturze 15°C (kg/m³)
Wartość opałowa (MJ/kg)
Temperatura zapłonu (°C)
Lepkość kinetyczna w temperaturze
20°C(mm²/s)
Skład frakcyjny:
Do 250°C destyluje (%V/V)
Do 350°C destyluje (%V/V)
Temperatura płynięcia (°C)
Pozostałość przy koksowaniu
z 10 % pozostałości
Zawartość siarki (% m/m)
Zawartość wody (mg/kg)
Zawartość zanieczyszczeń stałych
Pozostałość po spopieleniu (%m/m)
Barwa

42,6
56
-

860
6,00

85

65

-

-20
0,3

-

0,1
200
24
0,01
czerwona

4. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione
przez producenta świadectwo jakości, potwierdzające ww. właściwości fizyko-chemiczne
jakie musi posiadać dostarczony olej.
§2
1.Umowa obowiązuje ……………………………… z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. W przypadku, gdy należności z tytułu wykonania umowy osiągną kwotę, określoną w §4
ust.1, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania
przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego

w trybie natychmiastowym w

przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy.
§3
1.Dostawa oleju opałowego odbywać się będą sukcesywnie , w miarę potrzeby, każdorazowo
na wniosek Zamawiającego, określający ilość oleju opałowego.
Jednorazowo zamawiana(dostawa cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie:
- do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 – od 10.000 litrów do 32.000 litrów
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Posiadamy następujące zbiorniki na olej opałowy:
- w kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 - 2 zbiorniki o pojemności 25.000
litrów każdy
2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do
tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z
drukarką, pompę ssąco – tłoczącą oraz wąż gumowy o długości minimum 30 metrów .
3. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym
systemem sprzedażowy paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C.
4.Olej opałowy dostarczony będzie w dni robocze w godz. 8.00-14.00 do kotłowni
wskazanych w § 1 ust.1
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 2 dni
roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania w systemie SENT zgłoszeń przewozu oleju
opałowego lekkiego, informujących o ich zamówieniu w zakresie w jakim ten towar został
nabyty każdorazowo po pisemnym wniosku Zgłaszającego.
§4
1.Wartość dostawy na dzień podpisania umowy wynosi:
brutto…………………………………….złotych
(słownie………………………………………………….)
zgodnie z kol.7 złożonego przez Wykonawcę Formularza cenowego (załącznika nr 2 Część II
SIWZ);
netto……………………………………..złotych (słownie
…………………………………………………)
stawka VAT……………..%
VAT………………………………………..złotych
(słownie……………………………………………….)
2. Wykonawca oświadcza, że oferowana(y) marża/upust określona(y) w kol. 2 Formularza
cenowego

jest

wartością

stałą

w

okresie

obowiązywania

umowy

i

wynosi

netto………………zł. na litrze oleju.
3. Każdorazowo za tankowanie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę
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stanowiącą iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanego oleju i ceny 1 litra obowiązującej u
producenta w dniu tankowania odpowiednio powiększonej o marżę/ pomniejszonej o upust
Wykonawcy określoną(y) w ust.2. Otrzymana kwotę należy powiększyć o podatek od
towarów i usług VAT.
4. W trakcie trwania niniejszej umowy dopuszcza się zmianę ceny 1 litra oleju opałowego w
przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki )ceny oleju opałowego przez producenta.
5.Podstawą do zmiany ceny będzie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę
dokument, stwierdzający podwyżkę lub obniżkę cen producenta oleju opałowego.
6.Zmiana ceny 1 litra oleju opałowego nie obejmuje wyrażonej w złotych i określonej w
Formularzu cenowym marży lub upustu wykonawcy.
7. Kwota określona w ust.1 zawiera w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w szczególności opłaty, podatki i koszty transportu.
§5
1.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT z datą i miejscem sprzedaży
oraz dostarczenia jej nie później niż w terminie 7 dni od zrealizowania cząstkowej dostawy do
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni przy ul. Pocztowej 2 za dostawy
oleju do kotłowni : w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33
2. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze VAT , wskazuje Gminę Bogatynia, 59-920
Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, NIP:615-18-10-987
Natomiast jako odbiorcę na fakturze VAT , wskazuje Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej 59-920 Bogatynia, ul. Pocztowa 2 .
3. Zapłata za przedmiot zamówienia zastanie uregulowana przelewem w terminie ………….
od daty otrzymania faktury , prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na wskazany na
fakturze rachunek bankowy.
4. Warunkiem zapłaty jest każdorazowo dostarczenie wraz z fakturą VAT wystawionego
przez producenta świadectwa jakości, potwierdzającego właściwości fizyko-chemiczne
dostarczonego oleju , podane w §1 ust.3 oraz wykaz dokonanych z określeniem daty
tankowania oleju opałowego , potwierdzony przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego.
§6
1.Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych:
1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a)za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy cząstkowej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust.1 umowy:
b)za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – wysokości 15% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy;
c)za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu wystawionego przez producenta świadectwa
jakości o którym mowa w §5 ust.4 niniejszej umowy w wysokość 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto , o którym mowa w §4 ust. 1 umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy cząstkowej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w §4 ust.1 umowy , licząc od dnia
następnego po terminie , w którym odbiór powinien być wykonany;
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego- w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem
art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa
poniesionej szkody , strona, która poniosła szkodę , może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego , dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych
szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego
zobowiązania umowy przez stronę drugą.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która narusza postanowienia umowy, w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
4.Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z
należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić
zapłaty na drodze sądowej .
5.Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przez Zamawiającego ilości
odebranego oleju opałowego.
§7
1.W przypadku niedostarczenia oleju opałowego w terminie 5 dni od zgłoszenia wniosku,
Zamawiający dokona zakupu oleju opałowego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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2. W przypadku określonym w ust.1 , Zamawiający dokona potrącenia wynagrodzenia z
tytułu zakupu oleju opałowego przysługującego Wykonawcy za kolejne dostawy . W
pozostałych przypadkach wystawione zostanie wezwanie do zapłaty.
§8
Oprócz wypadków wymienionych w księdze III tytule XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
2)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie zrealizował dostawy przedmiotu zamówienia
w terminie określonym w §2 niniejszej umowy oraz nie zrealizował jej pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia.
2a.Wykonawcy

przysługuje prawo

odmowy

dostarczenia oleju

opałowego, jeżeli

Zamawiający zalega powyżej 30 dni z zapłatą wymagalnych należności wynikających z
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Załącznik:
- klauzula RODO

Wykonawca

…………………………..

Zamawiający

….……………………

Kontrasygnata Głównego
Księgowego

……………………………………………………………….

Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w
Bogatyni, ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.:
68 411 40 00.
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f
Rozporządzenia oraz udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą lub jego opiekuna
prawnego w celu realizacji zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bogatyni.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z
zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji
niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich
danych, a także - w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych
i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia
skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest
dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych,
będzie brak możliwości korzystania z usług wykonywanych przez Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w wyniku niemożności podpisania umowy.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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