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SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu”

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i
wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w BZP, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
www.zmsp-przasnysz.pl
NIESPEŁNIENIE

WYMAGAŃ

OKREŚLONYCH

NINIEJSZĄ

SPECYFIKACJĄ

SPOWODUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA LUB ODRZUCENIE
OFERTY zgodnie z art. 24 i 89 ustawy Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
1986).

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Przasnyszu
ul. Szpitalna 10
06-300 Przasnysz
NIP: 761-14-90-899
REGON: 140234525
tel. 29/7563051

fax 29/7563061

adres poczty elektronicznej: sekretariat@zmsp-przasnysz.pl
strona internetowa : www.zmsp-przasnysz.pl
godziny urzędowania: 8:00 – 16 :00

2.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty
na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ).
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Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1986)
3.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej Pzp, oraz zgodnie z zapisami niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).
3.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24a ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu
Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu w 2019r.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 50 000 litrów w
okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31-12-2019 do siedziby Zamawiającego tj. do Zespół
Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz.
4.3. Parametry dostarczanego lekkiego oleju opałowego:
1) Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 Mj/kg;
2) Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż – 0,86 g/cm3;
3) Temperatura zapłonu nie niższa niż – 56 oC;
4) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 oC);
5) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż – 6mm2/s;
6) skład frakcyjny: - do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v); - do
temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v);
7) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %
(m/m);
8) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m);
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m);
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
12) Barwa - czerwona
4.4. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o łącznej pojemności 10000 litrów.
4.5. Jednorazowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie wynosić do 8 000 litrów. Ilość
dostarczanego jednorazowo paliwa uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących
w sezonie grzewczym.
4.6. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego (50 000 litrów) jest przewidywaną ilością
szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 20%.
Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o
realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej.
4.7. Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory
naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w
sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji
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i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i
barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
4.8. Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania
umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy
lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie
telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy.
4.9. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania
zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Zamawiający
złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć
lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00.
4.10. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i
ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach
samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami
identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub
dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego
paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o
długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 15m).
4.11. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny
świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych
określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument
równoważny świadectwu jakości powinien być w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4.12. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna
ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie
dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej
opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji
licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.
4.13. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze
referencyjnej 15oC.
4.14. Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie potwierdzona
dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:
 Cenę jednostkową brutto z dnia dostawy, potwierdzoną wydrukiem ze strony
internetowej producenta oleju opałowego;
 Temperatura przy załadunku paliwa;
 Ilość litrów w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku;
 Ilość litrów oleju w temperaturze 15oC i jego gęstość w tej temperaturze.
4.15.

Wspólny słownik Zamówień: Kod CPV
09135100-5

UWAGA:
1. Jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej Zamawiający do czynności w postępowaniu
będzie stosował przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r.
poz. 585 z późn. zm.).
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2. Zamawiający nie będzie stosował art. 29.ust. 3a ustawy Pzp. w zakresie wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp, czyli tzw.
procedurę odwróconą polegającą na tym, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie
badać będzie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP).
5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH ( ART.
67 UST. 1 PKT 7) I PODWYKONAWSTWIE:
5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dostawy dodatkowe temu samemu
Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
5.2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcom w trybie
normalnym lub w trybie korzystania z zasobów podmiotu udostępniającego, to wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnie tej części zamówienia, której realizację
powierzy podwykonawcy lub podmiotowi udostępniającemu swoje zasoby (na zasadzie
podwykonawstwa) oraz poda nazwy firm podwykonawców (art. 36b, ust. 1 Pzp). Przy braku
takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie siłami
własnymi bez udziału podwykonawcy, co znajdzie odzwierciedlenie potem w zawartej umowie o
realizację zamówienia.
5.3. Zamawiający wprowadza obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę
w zakresie organizacji i nadzoru dostaw.
5.4. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, których wykonanie powierzy
bezpośrednio podwykonawcy lub na zasadzie podwykonawstwa korzystając z zasobów
udostępnianych przez podmiot trzeci, to jest zobowiązany przestrzegać zapisów zawartych
w § 4 istotnych postanowień umowy niniejszej SIWZ w zakresie podwykonawstwa
z obowiązkiem przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy zawieranej
z podwykonawcą, a następnie kopii zawartej już umowy potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.

6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami
wskazanymi w niniejszej SIWZ i przypadającym w okresie:
 sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
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8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postepowaniu udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki i wymagania określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Pzp. Wykonawcy biorący udział
w postepowaniu musza spełnić następujące warunki:
8.1. Opis warunków udziału w postępowaniu
Lp.

Nazwa ( rodzaj) warunku

1

Kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów

2

Sytuacja ekonomiczna lub
finansowa

3

Zdolność techniczna lub
zawodowa

Opis warunku
Posiadanie koncesji na prowadzenie działalności
w zakresie obrotu paliwami płynnymi objętymi
zamówieniem zgodnie z art. 32 ustawy Prawo
energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późniejszymi
zmianami).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców
przedmiotowa koncesja musi być złożona przez tego
wykonawcę, który faktycznie będzie realizował część
zamówienia
objętą
koniecznością
posiadania
powyższego uprawnienia.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał powyższy warunek
na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie
Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia
narzędziami jak niżej:
Minimum jednym pojazdem przystosowanym do
transportu oleju opałowego (autocysterną) posiadającym
instalację do rozładunku oleju z licznikiem oleju oraz
ważnym świadectwem jego legalizacji.
W przypadku ofert wspólnych, sprzęt oferowany przez
Wykonawców
występujących
wspólnie
podlega
sumowaniu.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał powyższy warunek
na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.

8.2. Warunki niepodleganiu wykluczeniu
Lp.

1

2

Nazwa ( rodzaj) warunku

Nie podleganie wykluczeniu w
świetle art. 24 ust. 1, pkt. 12÷22
ustawy Pzp

Nie podleganie wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 i
8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Opis warunku
Nie podleganie wykluczeniu - w świetle przepisów
zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 12÷22 ustawy Pzp.
W przypadku ofert wspólnych, wszyscy Wykonawcy
występujący wspólnie muszą spełniać powyższy
warunek.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał powyższy
warunek na podstawie złożonego oświadczenia
Wykonawcy.
1. Posiadanie aktualnego odpisu (lub wskazanie
źródła jego pozyskania przez Zamawiającego) z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia
w
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oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (nie
ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania
likwidacyjnego).
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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 w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 8
ustawy Pzp (nie naruszono obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne).
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia
społeczne
lub
zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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 w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia
w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp (nie
naruszono obowiązków dotyczących płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne).
W przypadku ofert wspólnych, wszyscy Wykonawcy
występujący wspólnie muszą spełniać powyższy
warunek.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał powyższy
warunek na podstawie złożonego oświadczenia
Wykonawcy.
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3

Nie podleganie wykluczeniu w
świetle art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Oświadczenie w zakresie braku podstaw do
wykluczenia, składane zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 23
ustawy Pzp. (Grupa Kapitałowa).
Wykonawca składa w/w oświadczenie wciągu 3 dni od
opublikowania informacji z otwarcia ofert (pkt 12.14
SIWZ)

8.3. Warunki udzielenia zamówienia ( zgodnie z treścią SIWZ)
Lp.

1

Nazwa ( rodzaj) warunku

Opis warunku

Warunki oferty i udzielenia
zamówienia

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia sukcesywnie w
okresie od daty zawarcia umowy do dnia
31.12.2019r.
2. Akceptowanie
terminu
związania
ofertą
wynoszącego 30 dni liczonych od daty składania
ofert.
3. Akceptowanie warunków płatności określonych w
istotnych postanowieniach umowy.
4. Akceptowanie bez zastrzeżeń i uwag istotnych
postanowień umowy zawartych w SIWZ.
5. Wybrany Wykonawca wraz z późniejszą umową
przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie OC za
ewentualne szkody oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy,
innych osób, z pomocą których wykonawca
wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich w
tym także wynikające z ruchu pojazdów
mechanicznych powstałe w trakcie realizacji
zawartej umowy.
6. Wykonawca wskaże w formularzu oferty, jakie
elementy zamówienia powierzy podwykonawcom
oraz poda nazwy firm podwykonawców (art. 36b,
ust. 1 Pzp).
7. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku składania
ofert wspólnych oraz ofert składanych przez spółki
cywilne
oraz
innych
pełnomocnictw
do
reprezentowania wykonawcy, w tym osób nie
wymienionych
w
akcie
rejestrowym,
a
podpisujących ofertę i dokumenty oferty

8.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 8.1.3. niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

8

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu”

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w tabeli w pkt. 8.1.2. SIWZ
polega na zasobach innych podmiotów, to one również zobowiązane są do spełnienia warunków
udziału w postępowaniu jak niżej:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej – posiadania niezbędnych urządzeń i wyposażenia
zakładu.
2. Nie podleganie wykluczeniu – zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonej powyżej
tabeli 8.2.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie,
dotyczące tych podmiotów i podpisane przez dane podmioty.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą (opinia UZP) zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust.
5 pkt 1 i 8.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający będzie wstępnie oceniał spełnienie podanych w pkt. 6 warunków na podstawie
złożonych oświadczeń Wykonawcy.
Pełnej, gruntownej ocenie spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów zasadą „
spełnia nie spełnia ” będzie poddana oferta najkorzystniejsza (procedura odwrócona).
9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
9.1. Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z
Wykonawcami w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących
postępowania odbywać się będzie za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną.
9.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość
komunikowania się
faksem (nr 29/756-30-61)
lub drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@zmsp-przasnysz.pl Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.3. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania wiadomości
zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest raport faksu, z nr którego nadano
wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych.
9.4. W przypadku nie potwierdzenia otrzymania wiadomości elektronicznej uznaje się, że widomość
została prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów wysłanych z poczty
elektronicznej Zamawiającego.
9.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną o
wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
9
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

9.13.

9.14.
9.15.

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.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej
Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną na adres: sekretariat@zmsp-przasnysz.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przez upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na
piśmie.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
Zmiany są wiążące dla Wykonawców.
Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie
treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań.
Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt. 13
SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu jak i braku podstaw
wykluczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu. W przypadku niedostarczenia
wymaganych dokumentów w terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia,
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona.
Niezależnie od powyższych sposobów porozumiewania się, zgodnie z ustawą Pzp, zawsze
dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

Ewa Czaplicka - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w Zespole medycznych
Szkół Policealnych w Przasnyszu, tel. : 29/756-30-51 wew. 117

W zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

Piotr Kołakowski – Dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
Tel. 29/756-30-51 wew. 103

2
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Ewa Czaplicka - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w Zespole medycznych
Szkół Policealnych w Przasnyszu
Tel. 29/756-30-51 wew.117

10. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
11.1. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni od terminu pierwotnego.
11.3. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy (art.89 ust.1 pkt.7a ustawy Pzp).
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, alternatywnych i wariantowych.
Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną.
Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum.
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że
wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia; bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę
ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tejże SIWZ.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na druku nr 1) oraz oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania (na druku nr 2).
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej w punkcie 12.7. lub przy
ofercie najkorzystniejszej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, a także jeżeli 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.
Jeżeli wykonawca składa własne oświadczenia, z których wynika, że polega na zasobach
innych podmiotów lub, że będzie korzystał z podwykonawstwa to zamieszcza informacje
o tych podmiotach oraz informacje o podwykonawcach w w/w oświadczeniach.

11

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu”

12.10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych
w pkt. 13 SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu jak i braku
podstaw do wykluczenia.
12.11. W przypadku ewentualnego braku dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub wymagań stawianych zamówieniu (w tym także
pełnomocnictwa) jak również w przypadku konieczności ich uzupełnienia, Zamawiający
wykluczy z postępowania lub odrzuci ofertę Wykonawcy, który pomimo wezwania ze strony
Zamawiającego nie uzupełni lub nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań
stawianych zamówieniu i aktualnych na dzień ich złożenia.
12.12. Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp uznaje się za odrzucone. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt. 1
do 8 ustawy Pzp. Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą
rozpatrywane.
12.13. Oferty wspólne składane przez wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki
cywilne) winny spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia
takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa,
natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników.
Pełnomocnictwo to, należy załączyć do składanej oferty. Wzór takiego pełnomocnictwa
– druk Nr 11. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości
zmiany Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi nie wynikającymi z działań
Wykonawcy.
b) Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego
w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.
c) Wszyscy wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy,
będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie
oświadczenie złożone przez każdego z wykonawców / wspólników musi być częścią
omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wygrania przetargu
pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia o których mowa w punkcie 12.7 niniejszej SIWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
12.14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12.15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to wykonawca może zastrzec, iż nie mogą
być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
12.16. Wykonawca winien wyodrębnić informacje zastrzeżone w formie osobnego pakietu. Pakiet
ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12.17. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do
oferty pisemne uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 z 2003 r.
poz. 1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
12.18. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym
mowa w pkt. 12.17. może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne
(uchwała SN z 20 października 2005 r. sygn. III CZP 74/05) i spowoduje jej odtajnienie ze
względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji, a w przypadku zamówień o wartości równej lub
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności
zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze Ustawy Pzp oraz ujawni
zastrzeżone informacje po upływie terminu do wniesienia odwołania albo po ogłoszeniu przez
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze w
tym zakresie.
12.19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.20. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), czy
wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
(odwrócony VAT), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
12.21. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zmsp-przasnysz.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.22. Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i
czytelne naniesienie treści właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących
ofertę.
12.23. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
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Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku zmian,
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty.
Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą oraz
przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. W przypadku
stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w
załączonych wzorach. Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby
była ona spięta w sposób trwały i posiadała ponumerowane karty lub strony.

13. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
13.1. Do dostarczenia poniższych dokumentów wymienionych w tabelach 13.2 (pkt 1 i 2),
13.3 (pkt 1), potwierdzających dane zawarte w złożonych oświadczeniach, zostanie wezwany
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
13.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

Lp.

1

2

Nazwa dokumentu
potwierdzającego

Koncesja na prowadzenie
działalności w zakresie
obrotu paliwami płynnymi
objętymi
zamówieniem
zgodnie z art. 32 ustawy
Prawo energetyczne (tj. Dz.
U. 2012 poz. 1059 z
późniejszymi zmianami

Wykaz wymaganych
narzędzi, wyposażenia
zakładu lub urządzeń
technicznych, wraz z
informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami

Dotyczy
Wymagany dokument

warunku
nr

Koncesja na prowadzenie działalności
w zakresie obrotu paliwami płynnymi
objętymi zamówieniem zgodnie z art. 32
ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U.
2012 poz. 1059 z późniejszymi
zmianami). Koncesja powinna być
ważna (art. 36 przywołanej powyżej
ustawy ), co najmniej przez cały okres
realizacji zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej wykonawców przedmiotowa
koncesja musi być złożona przez tego
wykonawcę, który faktycznie będzie
realizował część zamówienia objętą
koniecznością posiadania powyższego
uprawnienia.
Wykaz
wymaganych
narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych
w
celu
realizacji
zamówienia, (sporządzony wg wzoru
druk nr 4), jakimi dysponuje
Wykonawca.
W
przypadku
podmiotów

8.1.1

8.1.3
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udostępniających
swoje
zasoby
Wykonawcy w zakresie narzędzi i
sprzętu zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy
Pzp, składają oni także dokument wg
druku nr 5 na udostępniany zakres.

13.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy
przedłożyć:

Lp.

Nazwa dokumentu
potwierdzającego

Aktualny
odpis
z
właściwego rejestru lub z
centralnej
ewidencji
i
informacji o działalności
gospodarczej (Wykonawcy
krajowi) lub dokument
wystawiony w kraju, w
którym Wykonawca ma
siedzibę
lub
miejsce
zamieszkania (Wykonawcy
zagraniczni).

1

Dotyczy
Wymagany dokument

warunku
nr

Odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, ma
potwierdzać, że w stosunku do
wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani
nie wszczęto postępowania
likwidacyjnego. wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; W przypadku
ofert wspólnych, wymagany dokument
składają wszyscy wykonawcy
występujący wspólnie. Wykonawca
zagraniczny składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa jak
wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
Wykonawcy, 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.

8.2.2
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Zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków

2

Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu
potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
3

4

Oświadczenie w zakresie
braku podstaw do
wykluczenia, składane
zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt.
23 ustawy Pzp. (Grupa
Kapitałowa)

Zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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 w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
5 pkt. 8 ustawy Pzp (nie naruszono
obowiązków dotyczących płatności
podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne).
Zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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 w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt. 8 ustawy Pzp (nie naruszono
obowiązków dotyczących płatności
podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne).
Oświadczenie - wg druku Nr 3, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania w świetle art. 24 ust. 1,
pkt. 23 ustawy Pzp (grupa kapit.). W
przypadku ofert wspólnych, wymagany
dokument składają wszyscy wykonawcy

8.2.2

8.2.2

8.2.3
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występujący wspólnie. Wykonawca
zagraniczny składa również dokument
jak wyżej. Dokument ten składany jest
wciągu 3 dni od opublikowania
informacji z otwarcia ofert (pkt. 12.14
SIWZ)

13.4. UWAGA:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tabeli 13.3. pkt 1, 2, 3, – składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie zalega z opłacaniem 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w tabeli 13.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów, określone w tabeli 13.3
stosuje się.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w punkcie 13 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku
obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
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Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 13 SIWZ sporządzone w innym języku
niż język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

13.5. Inne wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

Lp.

1

Nazwa dokumentu
potwierdzającego

Formularz oferty

2

Pełnomocnictwo

3

Oświadczenie Wykonawcy

4

Oświadczenie Wykonawcy

Dotyczy
Wymagany dokument

warunku
nr

Formularz oferty wypełniony ściśle wg
załączonego do SIWZ wzoru druku z
kompletem oświadczeń dotyczących
spełnienia warunków oferty i udzielenia
zamówienia oraz podpisany przez
upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy określonego aktem
rejestrowym z podaniem imienia i
nazwiska.
Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru
załączonego do niniejszej SIWZ lub
pełnomocnictwa Wykonawcy. W
przypadku przedkładania kopii
pełnomocnictw muszą być one
potwierdzone (uwierzytelnione)
notarialnie za zgodność z oryginałem.
Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust.
1 o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (wg druk nr 1).
Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust.
1 dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania (wg druk nr 2).

8.3.1.1 ÷
8.3.1.7

8.3.1.1 ÷
8.3.1.7

8.3.1.1 ÷
8.3.1.7
8.3.1.1 ÷
8.3.1.7

13.6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126).
13.7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8 SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotów to Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia na
wezwanie o którym mowa w pkt. 12.10. SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów
wymienionych w tabelach pkt. 13.

14. WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW
14.1. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie
poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub
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kopii) spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak
uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem
oferty.
14.2. 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 następuje w formie pisemnej.
Dokumenty wymienione w punktach w tabeli nr 13.3 (pkt. 2); w tabeli nr 13.4 (pkt. 1, 2,3,4)
muszą być dostarczone w formie oryginałów, jak również zobowiązania podmiotów trzecich w
zakresie udostępnienia swoich zasobów. Pozostałe dokumenty mogą być kserokopiami
poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
14.3. Wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia w przypadku kopii muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem (uwierzytelnione) notarialnie. Zamawiający w przypadku nieczytelnych
kopii dokumentów lub kopia budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, w celach
porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentów.
14.4. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegają wyłącznie dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W tej sytuacji nie podlegają
uzupełnieniu inne wymagane w SIWZ dokumenty takie jak np.: formularz oferty itp.
14.5. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę
do oferty, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
14.6. Dokumenty napisane w języku obcym jak: certyfikaty, deklaracje, oświadczenia, wydruki
internetowe itp. są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez
Wykonawcę.

15.

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.

16. MIEJSCE ,TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Ofertę obejmującą zamówienie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zespół Medycznych
Szkół Policealnych w Przasnyszu, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz, pokój nr 205 (sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

03.01.2019r.

do godziny

1200

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce)
opieczętowanej pieczęcią firmowa Wykonawcy. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Wykonawca:

19

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu”

Adres, telefon, faks, e-mail
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
OFERTA
na: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół
Policealnych w Przasnyszu
Nie otwierać przed dniem: 03.01.2019 r., godz. 1215

16.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z uwagi na
dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną:
a) W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
16.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA" i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty
oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
16.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
16.6. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz,
pokój nr 42
w dniu

03.01.2019r.

o godzinie

1215

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie otwierania kopert z ofertami, Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
b) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
c) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
d) informacje dotyczące ceny
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4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny,
5. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
17.1. Cena jednostkowa brutto za lekki olej opałowy (przed upustem) obliczona wg średniej ceny
zamieszczonej na stronie internetowej producenta lekkiego oleju opałowego, z 2 kolejnych dni,
w przedziale czasowym: od 2 do 5 dni przed otwarciem ofert, tzn. od dnia 29.12.2018r do
01.01.2019 r.
17.2. Upust (w procentach) musi być podany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Poziom upustu
wskazany w kolumnie „B”, Formularza ofertowego musi być taki, aby w efekcie jego
zastosowania cena jednostkowa brutto wyliczona w kolumnie „C” była niższa o min. 0,01 zł od
ceny wskazanej w kolumnie „A”.
17.3. Upust Wykonawcy jest stały i niezmienny przez cały okres realizacji umowy.
17.4. RZECZYWISTE ROZLICZANIE OLEJU OPAŁOWEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W
OPARCIU
O ILOCZYN CENY JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY BRUTTO
OBOWIĄZUJĄCEJ W CHWILI DOSTAWY POSZCZEGÓLNEJ PARTII OLEJU
OPAŁOWEGO POTWIERDZONEJ WYDRUKIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ
PRODUCENTA OLEJU OPAŁOWEGO POMNIEJSZONEJ O UPUST ZAOFEROWANY
PRZEZ WYKONAWCĘ (DOSTAWCĘ) ORAZ ILOŚCI DOSTARCZONEGO OLEJU.
17.5. Ilość wskazana w formularzu oferty jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość
oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu
zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- 7%. Wykonawcy, z którym zamawiający
podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach
podanych w tabeli w formularzu oferty.
17.6. Oferowana cena jednostkowe w postaci ceny ryczałtowej brutto oraz nominalną całkowitą cenę
za całość usługi, należy wyliczyć w oparciu o dane z pkt.4 SIWZ opis przedmiotu zamówienia,
jego zakres oraz koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami
prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z
wszelkich upustów i rabatów. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
17.7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
(odwrócony VAT) po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług (po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie przez Wykonawcę – art. 91
ust. 3a ustawy Pzp), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.
17.8. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę
wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zasadę
określoną w art.106eust.11 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2016r.poz. 710).
17.9. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
17.10. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
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18. KRYTERIA OCENY OFERT
18.1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami zamawiającego.
18.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

Kryterium

Waga kryterium (%)

Cena ( C) brutto całego zadania [PLN]

60 %

Upust (U) - % od ceny brutto

40 %

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy poszczególnych kryteriów.
18.3. Zasady oceny kryterium „cena” (C)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------------- x 60 pkt
Cof
gdzie:
C

liczba punktów za kryterium „cena”

Cmin

najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert (zł)

Cof

cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł)

18.4. Zasady oceny kryterium „Upust”
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Kryterium „Upust” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego,
Wykonawcę w Formularza Oferty poziomu upustu.

wpisanego przez

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Upust” (U) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Uof
U = ------------------------- x 40 pkt
Umax
gdzie:
U

liczba punktów za kryterium „Upust”

Uof

poziom upustu określony w badanej ofercie (%)

Umax

najwyższy poziom upustu spośród wszystkich ofert (%)

18.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i będzie
spełniać warunki ustawy Pzp, a także wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz uzyska
największą liczbę punktów wynikających z w/w kryteriów oceny ofert
18.6. Jeżeli Zamawiający nie może 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, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
18.7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3, poprawi w
ofercie Wykonawcy omyłki, polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
19.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego
poprawienia oferty. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie
3 dni od doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie
zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie odrzuceniem jego oferty (art. 89, ust. 1, pkt.
7). 15.3.
19.3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta w danej części zamówienia zostanie
uznana za spełniającą warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ, a także
uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert.
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19.4. Wykonawca, którego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy wynikający z
kryteriów oceny ofert, będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, (pkt. 12.10. SIWZ)
do dostarczenia dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach (druk nr 1 i 2).
19.5. Zgodnie z przepisami ustawy pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1)

zostanie zawarta w formie pisemnej,

2)

mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy pzp nie
stanowią inaczej,

3)

jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,

4)

zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

5)

jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

6)

podlega unieważnieniu:
a)

jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy pzp,

b)

w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z
uwzględnieniem art.144 ustawy pzp.

19.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania
pisemnego powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia 4-ech egzemplarzy podpisanej
umowy zawierającej zapisy z akceptowanych przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy
wraz z dodatkowymi zapisami uszczegóławiającymi i korygującymi wprowadzonymi przez
Zamawiającego, a wynikającymi z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ. Nie dostarczenie
omawianej umowy w podanym powyżej terminie zostanie uznane za uchylanie się
Wykonawcy od zawarcia umowy i może to skutkować zastosowaniem przez
Zamawiającego przepisów z art. 46 ust. 5 oraz art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli w
formularzu oferty przy zezwoleniu wynikającym z niniejszej SIWZ zadeklarowano korzystanie
z podwykonawstwa, to Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą jest
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt takiej umowy na warunkach
określonych w istotnych postanowieniach umowy niniejszej SIWZ.
19.7. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do umowy opłacony dokument
ubezpieczenia OC za ewentualne szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników Wykonawcy, innych osób, z pomocą których wykonawca wykonuje przedmiot
umowy oraz osób trzecich w tym także wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych powstałe
w trakcie realizacji zawartej umowy, ważne co najmniej przez cały okres realizacji zamówienia
na wartość kwoty ubezpieczenia nie mniejszą niż 70 000,00 [zł]
19.8. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej:
a) Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż +/- do 20%
tj. zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego oleju opałowego w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym
19.9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
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19.10. Oferty od chwili otwarcia stają się jawne z wyjątkiem, informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oferty będą
udostępniane na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo do informacji publicznej w
trybie określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 oraz poz. 1662). Protokół (dokumentacja podstawowych
czynności), oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są
jawne

i podlegają udostępnieniu po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu

postępowania również na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo do informacji
publicznej w trybie określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 oraz poz. 1662) z wyłączeniami określonymi w
art. 5 cytowanej ustawy. Zamawiający bez zbędnej zwłoki wyznacza termin udostępnienia
informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, nie później jednak niż w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku.
19.11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
19.12. Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia dostarczyć umowę regulującą ich współpracę.
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCEJ

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
21.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie oraz skarga. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy pzp.
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22.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej danej części, prawo
wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących
wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ.

ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY O DOSTAWY
Zawartej w dniu ................................ w Przasnyszu, pomiędzy;
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu z siedzibą ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz,
(NIP: 761-14-90-899) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1.

Piotra Kołakowskiego – Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
a
………………………………………………………………………………………………………
zarejestrowanym w ………………………….… Nr rejestru ………………………….… Regon
………………………….…

NIP

………………………….…

z

siedzibą

w

………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................................
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania oraz
złożonej w postępowaniu oferty i zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z dnia .................. Zamawiający zleca, a
Wykonawca podejmuje się wykonania przedmiotu zamówienia dotyczącego:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół
Policealnych w Przasnyszu w 2019R
2. Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 50 000 litrów w
okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r. do siedziby Zamawiającego tj. Zespół
Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz,.
2) Parametry dostarczanego lekkiego oleju opałowego:
a) Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 Mj/kg;
b) Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż – 0,86 g/cm3;
c) Temperatura zapłonu nie niższa niż – 56 oC;
d) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 oC);
e) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż – 6mm2/s;
f) Skład frakcyjny:
do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v);
do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v);
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g) Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %
(m/m);
h) Pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m); i. Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %
(m/m);
i) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
j) Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
k) Barwa - czerwona
3) Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o łącznej pojemności 10000 litrów.
4) Jednorazowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie wynosić do 8.000 litrów. Ilość
dostarczanego jednorazowo paliwa uzależniona będzie od warunków atmosferycznych
panujących w sezonie grzewczym.
5) Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego (50 000 l) jest przewidywaną ilością
szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 20%.
Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o
realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej.
6) Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011
„Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1
grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów
oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z
2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010
r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz.
1054).
7) Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania
umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej
dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w
formie telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy.
8) Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania
zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli
Zamawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca
może dostarczyć lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00.
9) Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i
ryzyko,

własnym

środkiem

transportu

do

tego

przystosowanym

tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z
numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w
pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości
dostarczanego

paliwa

oraz

w

wąż

spustowy
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z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej
swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 15m).
§2
TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA DOSTAW:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.
2. Umowa zostaje zrealizowana (wygasa) z chwilą upływu jej terminu realizacji określonego
powyżej, bądź z chwilą wykorzystania kwoty na jaką została zawarta.
§3
NALEŻYTA STARANNOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, instrukcjami
producenta, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował dostawy objęte niniejszą umową bez należytej
staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:
nakazać

Wykonawcy

zaprzestanie

wykonywania

dostaw

poprzez

pisemne

powiadomienie, co nie będzie uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania,
odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,
potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia dostaw, oraz że warunki dostaw
są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu
ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień,
przeszkolenia stanowiskowe.
§4
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, cały zakres niniejszej
umowy wykona siłami własnymi.
część dostaw w zakresie ……………………………….……… objętych niniejszą umową
zleci do realizacji podwykonawcom.
w przypadku wykonania zadania siłami własnymi skreślić z umowy cały paragraf poniżej oraz kary
umowne podwykonawstwa
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na dostawy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej
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umowy w terminie 7 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca

jest

obowiązany

dołączyć

zgodę

wykonawcy

na

zawarcie

umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub dostawy.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (zgodnie z ust. 1
i 2) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy, w przypadkach niespełniania wymagań określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
określony w ust. 3.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada
Zamawiającemu

poświadczoną

za

zgodność

z

oryginałem

kopię

zawartej

umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Zapisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na dostawy.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych

po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
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dostawy, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
§5
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający
ustanawia: ……………………………… - w osobie …………………., tel. …………………,
faks ………………, e-mail: ………………
2. Wykonawca

ustanawia

do

kontaktów

z

Zamawiającym:

......................................................................
§6
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala
się, w oparciu o ceny sprzedaży w chwili dostawy danej partii oleju opałowego, pomniejszone o
stały % upustu udzielony w wysokości: ………… zgodnie ze złożoną ofertą oraz ilości
dostarczonego oleju opałowego w danej dostawie. Upust udzielony będzie od ceny brutto (wraz z
należnym podatkiem od towarów i usług VAT).
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2. Wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego za całość realizacji przedmiotu
umowy (zamówienia) nie może przekroczyć kwoty brutto:
kwotę: .................................... zł
słownie: ......................................................... ...................................................................................
§7
ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY
1. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na
podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron,
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w
§ 6 wartości części niewykonanych przedmiotu zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona
zostanie w oparciu o pozycje lub ich części na podstawie sporządzonego i obustronnie
podpisanego protokołu proporcjonalnie do zakresu wykonania.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji
kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku, wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W

przypadku ewentualnego udzielenia

dotychczasowemu Wykonawcy (za

odrębnym

zamówieniem) zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie
nastąpi na podstawie odrębnych negocjacji.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw zamiennych w przypadkach, w których konieczność
ich zastosowania uzasadniona jest realizacją przedmiotu zamówienia. Dostawy te można
wykonywać tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Ich rozliczenie nastąpi
kalkulacją różnicową sporządzoną na podstawie czynników cenotwórczych występujących w
obrocie rynkowym. Podstawę do zlecenia wykonania dostaw zamiennych jest protokół
konieczności wykonania tychże dostaw, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej
umowy na osoby trzecie.
§8
OBOWIĄZKI STRON
Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:
1. Obowiązki Zamawiającego:
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1.1. Udostępni Wykonawcy miejsce składowania dostarczenia oleju.
1.2. Zapewni nadzór oraz sprawdzenie ilości i jakości dostaw.
2. Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy przedłoży opłacony dokument ubezpieczenia
OC za ewentualne szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników
Wykonawcy, innych osób, z pomocą których wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz
osób trzecich w tym także wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych powstałe w trakcie
realizacji zawartej umowy, ważny co najmniej przez cały okres realizacji zamówienia.
2.2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, etyką
zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2.3. Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia dostaw spowodowanej nie
wykonaniem obowiązków Zamawiającego.
§9
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny
świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych
określonych w SIWZ pkt. 4.11. opisu przedmiotu zamówienia oraz w §1, ust. 2 pkt 2 niniejszej
umowy. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna ze
wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie
dowożącej

olej.

Wskazania

licznika

będą

sprawdzane

w

obecności

upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej
opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji
licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.
3. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze
referencyjnej 15oC.
4. Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem
„WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:
Cenę jednostkową brutto z dnia sprzedaży, potwierdzoną wydrukiem ze strony
internetowej producenta oleju opałowego;
Temperatura przy załadunku paliwa;
Ilość litrów w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku;
Ilość litrów oleju w temperaturze 15oC i jego gęstość w tej temperaturze.
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§10
ROZLICZENIE UMOWY
1. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z ilością faktycznie zamówionego oleju opałowego
w danej dostawie, według ceny jednostkowej za 1 litr obowiązującej w dniu sprzedaży podanej w
dokumencie „WZ” (wydanie na zewnątrz), potwierdzonej wydrukiem ze strony internetowej
producenta oleju opałowego, pomniejszonej o stały upust określony w §6 ust. 1, zgodny ze
złożoną ofertą.
2. Faktury Wykonawcy, w których występują dostawy realizowane w podwykonawstwie winny
zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury
wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub
oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę.
3. Faktury częściowe i końcowa niespełniające w/w warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez
obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.
4. W związku z centralizacją Vat od 01.01.2017r. faktura za wykonaną dostawę wystawiona będzie
jak poniżej:
Nabywca:

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP 1132453940

Odbiorca:

Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
Ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz

5. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi: a) fakturą częściową - do 30 dni od daty otrzymania
faktury
6. Należność za wykonane dostawy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
7. Za datę zapłaty uważa się dzień wypływu środków z konta Zamawiającego.
§11
KARY UMOWNE
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary
umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.1. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6.
1.2. Za opóźnienie w dostawie w terminie określonym w § 1, ust. 2, pkt 8 przedmiotu zamówienia,
w wysokości 1% wynagrodzenia wynikającego z danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia.
Kary umowne w przypadku podwykonawstwa
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1.3. Za opóźnienie w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
wys. 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia
okresu wyznaczonego na przedłożenie niniejszej umowy.
1.4. Za opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy

o podwykonawstwo w wys. 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień

opóźnienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia.
1.5. Za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości
określonych w umowach o podwykonawstwo w wys. 0,2% wartości zapłaty za każdy dzień
opóźnienia liczony od dnia, w którym zapłata powinna nastąpić.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za wyjątkiem sytuacji
określonych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności
Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania
Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§12
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodną z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory
naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w
sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji
i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i
barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
2. WARUNKI GWARANCJI
2.1. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodną z normą PN-C 96024:2011 „Przetwory
naftowe. Oleje opałowe”.
2.2. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodnie z w/w normą i przekazanym przy
każdej dostawie Zamawiającemu świadectwem jakości lub dokumentem równoważnym
świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów
jakościowych.
3. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający
zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.
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§13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 1.1.
realizowania przez Wykonawcę dostaw bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki, zasadami BHP lub niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń,
1.2. rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
postawienia go w stan likwidacji
1.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Pzp).
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
2.1. popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej
w stosunku do terminu zapłaty tej faktury,
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują
protokół inwentaryzacji dostaw wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości dostaw, od wykonania których odstąpiono w celu
ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa w § 7.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od
umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§14
ZMIANY UMOWY
Strony przewidują możliwości istotnych zmiany umowy.
1. Istotne postanowienia umowy mogą być zmienione w zakresie i na następujących warunkach:
1) Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż +/- do
20% tj. zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamówionego oleju opałowego w
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie
grzewczym.

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
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§16
Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na
siedzibę Zamawiającego.
§17
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla
Wykonawcy, a 3 egz. dla Zamawiającego.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
Oferta
Pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

24. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
a) formularz oferty,
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
Druk nr 1 – oświadczenie z art. 25a ust. 1 (o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu)
Druk nr 2

– oświadczenie z art. 25a ust. 1 (dotyczące przesłanek wykluczenia z

postępowania)
Druk nr 3 – oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 2 pkt. 5
Druk nr 4 – wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych
Druk nr 5 – zobowiązanie do udostępnienia narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych
Druk nr 6 – pełnomocnictwo pełnomocnika reprezentującego wykonawców
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Formularz ofertowy (integralna część SIWZ)
..........................................................
/pieczęć adresowa wykonawcy/
numer Tel efonu Wykonawcy …………………
numer faksu Wykonawcy ………………………
e - mail …………………………………………

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu
ul. Szpitalna 10
06-300 Przasnysz

OFERTA
na:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w
Przasnyszu w 2019R
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i wg
poniższych danych:
1. Całkowita ryczałtowa cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:
....................... ,- zł
/słownie: ................................................................................................................... /
Cena brutto za 1 litr
Lp.

średnia ze stron
internetowych producentów
leju opałowego w ciągu 2
dni w czasie 2÷4 dni przed
terminem składania ofert )

Przedmiot
zamówienia

Upust
w (%)

Cena brutto
za 1 litr z
upustem

Szacunkowa
ilość
Zamawianego
paliwa

Łączna
wartość
brutto

D

DxC

bez upustu

A

1.

Olej opałowy

B

C
A x (1 -B/100)

………..
%

50.000 l

RAZEM (wartość oceniana, przeniesiona powyżej)

w tym:
Oferowany stały upust wynosi: ………………. % (Wartość oceniania)
Upust przemnożony przez cenę z kolumny A daje cenę kolumny C niższą od ceny podanej w kol.
A, o co najmniej 0,01 zł
Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu opis przedmiotu zamówienia,
posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT a
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także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie będzie podlegała zmianom i
korektom w okresie realizacji zamówienia oraz oświadczamy, że upust jest stały i niezmienny
przez cały okres realizacji umowy.
OSTATECZNE ROZLICZANIE OLEJU OPAŁOWEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W
OPARCIU
O
ILOCZYN
CENY
JEDNOSTKOWEJ
SPRZEDAŻY
BRUTTO
OBOWIĄZUJĄCEJ W CHWILI DOSTAWY POSZCZEGÓLNEJ PARTII OLEJU
OPAŁOWEGO POTWIERDZONEJ WYDRUKIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ
PRODUCENTA OLEJU OPAŁOWEGO POMNIEJSZONEJ O UPUST ZAOFEROWANY
PRZEZ WYKONAWCĘ (DOSTAWCĘ) ORAZ ILOŚCI DOSTARCZONEGO OLEJU.
OŚWIADCZAMY w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty
prowadzi / NIE PROWADZI*)
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrócony VAT) w zakresie
wymienionych w załączniku do oferty towarów i usług (nazwa, rodzaj, ilość), zgodnie z zał. Nr 11
do ustawy o podatku VAT oraz przepisami tejże ustawy.*) (towary i usługi wymienić w osobnym
załączniku do oferty)
2. Termin realizacji zamówienia:
sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.
3. Udzielamy ustawowej rękojmi i gwarancji na dokonane przez nas dostawy oleju opałowego.
4. Warunki płatności:
W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w akceptowanych przez nas
bez zastrzeżeń i uwag istotnych postanowieniach umowy określonych w SIWZ.
5. Oświadczamy: (niepotrzebne skreślić) *)
5.1. że zamierzamy zlecić w normalnym podwykonawstwie część zamówienia w zakresie jak
niżej oraz następującym podwykonawcom (art. 36b, ust. 1 Pzp):
5.1.a …………………………………………………………………….,
5.1.b …………………………………………………………………….,
5.1.c …………………………………………………………………….,*)
(nie mylić z udostępnianiem zasobów przez podmioty trzecie)
5.2. że zamierzamy w ramach korzystania z zasobów innych podmiotów wskazanych w
załączonych do niniejszej oferty zobowiązaniach, zlecić podwykonawstwo części
zamówienia jak niżej:
5.2.a …………………………………………………………………….,
5.2.b …………………………………………………………………….,
5.2.c …………………………………………………………………….,*)
(wymienić dokładnie części zamówienia realizowane w ramach udostępniania zasobów przez
podmioty trzecie)
5.3. że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi*)
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6. Oświadczamy, że jesteśmy /NIE JESTEŚMY*) małym lub średnim przedsiębiorstwem.
(niepotrzebne skreślić) *)
( Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) .
7. Oświadczamy, że wraz umową przedłożymy Zamawiającemu ubezpieczenie OC za ewentualne
szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy, innych
osób, z pomocą których wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz osób trzecich w tym także
wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych powstałe w trakcie realizacji zawartej umowy,
ważny co najmniej przez cały okres realizacji zamówienia.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także
wszystkimi innymi dokumentami w tym z dokumentacją projektową i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
11. Wszelkie oświadczenia i dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze
świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( art. 233 §1 i 297
§1 Kodeksu Karnego ) niezgodnych ze stanem faktycznym.
12. Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i ponumerowanych od nr ....... do nr ........
13. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ...........
do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego
postępowania. Strony te wraz z uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały
umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „ZASTREŻONE”. (Jeżeli nie ma informacji
zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–").
14. Integralną część oferty stanowią n/w załączniki: ( wyszczególnia obowiązkowo Wykonawca )
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Miejsce i data ....................................................
Imię i nazwisko ………………….………………
Podpis ...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/

*) niepotrzebne skreślić
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DRUK Nr 1
W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną

............................................................
/pieczęć adresowa wykonawcy/
Oświadczenie wykonawcy
w oparciu o art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w
Przasnyszu w 2019R
/przedmiot zamówienia/

…………………………………………………………………..
......................................................................................................
/nazwa wykonawcy/
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( a r t. 2 3 3 § 1 i 2 9 7 § 1 K
o d e k s u Karnego ) niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że wszystkie informacje
podane w poniższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ja
reprezentujący Wykonawcę:

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
Podpisano ........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/
__________________________________________________________________________________
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: *
Wypełnić w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
Lp.

Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasoby, których polega
Wykonawca

Zakres ( dla wskazanego podmiotu ) w jakim
Wykonawca polega na zasobach tego podmiotu

1.
2.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/
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DRUK Nr 2
W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczeni e składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną

............................................................
/pieczęć adresowa wykonawcy/

Oświadczenie wykonawcy
w oparciu o art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w
Przasnyszu w 2019R
/przedmiot zamówienia/

…………………………………………………………………..
......................................................................................................
/nazwa wykonawcy/
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( a r t. 2 3 3 § 1 i 2 9 7 § 1
K o d e k s u Karnego ) niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że wszystkie informacje
podane w poniższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.
Ja
reprezentujący Wykonawcę:

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

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

2. Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
a. ………………………………………..……………………
b. …………………………………………………………….
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
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Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
* Wypełnić w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
Lp.

Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
podmiotu na zasoby, których polega Wykonawca

1
2
3

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
* Wypełnić w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy niebędącego podmiotem na zasoby,
którego Wykonawca się powołuje

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

Lp.

Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
podmiotu na zasoby, których polega Wykonawca

1
2
3

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
Podpisano ..........................................................
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/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

DRUK Nr 3
……………………………….. dn. ………………
……………………………….
Wykonawca
*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie Wykonawcy
w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt. 23
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w
Przasnyszu w 2019R
/przedmiot zamówienia/

…………………………………………………………………..
......................................................................................................
/nazwa wykonawcy/
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( a r t. 2 3 3 § 1 i 2 9 7 § 1
K o d e k s u Karnego ) niezgodnych ze stanem faktycznym
Ja
reprezentujący Wykonawcę:

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: *
Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu
art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.)
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

__________________________________________________________________________________

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: *
Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art.
4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.) i
wraz z ofertą składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………
Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/
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W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną
DRUK Nr 4
…...............................................
/pieczęć adresowa wykonawcy/

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych
Szkół Policealnych w Przasnyszu w 2019R

Lp.

Nazwa narzędzia /
wyposażenia /
urządzenia

szt.

1

2

3

Dysponuje / będzie dysponował
(WAŻNE – wypełnia
Wykonawca słowami
„dysponuje” lub „będzie
dysponował ”)

Podstawa dysponowania
(własne, najem, dzierżawa,
poleganie na zasobach innych
podmiotów)

Uwagi

4

5

6

W przypadku wpisu w kolumnie 4 „będzie dysponował”, Wykonawca zobowiązany jest załączyć w
oryginale pisemne zobowiązanie innych podmiotów (druk Nr 5) do udostępnienia narzędzi,
wyposażenia i urządzeń, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz wypełnić w tym
zakresie stosowne oświadczenia (druk nr 1 i druk nr 2).
Imię ……………. Nazwisko …………………..
Miejsce i data …....................................

podpis …...............................................................

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem/
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DRUK Nr 5
…........................................................
/pieczęć adresowa podmiotu udostępniającego/

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA I
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
*niepotrzebne skreślić
Ja ………………………..………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

jako udostępniający: …………………………………………………………….…………
Nazwa Firmy
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu
Karnego ) niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odpowiedzialny solidarnie zgodnie z art.26 ust 2e Pzp za
wyrządzoną szkodę spowodowaną nie udostępnieniem zasobów jak niżej:
oświadczam, że w postępowaniu:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w
Przasnyszu w 2019R
Nazwa zadania

Udostępniamy poniższemu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa Wykonawcy składającego ofertę
swoje zasoby w zakresie narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych przewidzianych do
realizacji powyższego zadania
Udostępnienie narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych nastąpi w postaci:
1. bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykorzystanie własnych
narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych: *
…………………………………………………………………………………………………..
wymienić wymagany do realizacji zamówienia sprzęt, potwierdzony własnym zestawieniem (druk Nr 4 )

2. bezpośredniego udostępnienia narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych Wykonawcy
zamówienia do jego dyspozycji (bez udziału podmiotu udostępniającego w realizacji
zamówienia)*
…………………………………………………………………………………………………..
wymienić udostępniany Wykonawcy sprzęt potwierdzony własnym zestawieniem (druk Nr 4 )

Nasze zasoby w postaci narzędzi, wyposażenia i urządzeń zostaną udostępnione w/w
Wykonawcy na zasadach jak niżej:
a) Sposób wykorzystania zasobów
………………………………………………………………………………..
(wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający)

b) Charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia:
………………………………………………………………………………
(porozumienie, umowa, itp.)

c) Czas realizacji zawartej umowy z Zamawiającym tj. od daty jej zawarcia do
………..…………*/ lub na czas inny tj: ………………………………………….……*
Na dowód udostępnienia zasobów narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych przedkładamy
dokumenty wymagane w postępowaniu ze strony Zamawiającego zawarte w pkt. 11 SIWZ, w tym
zestawienie narzędzi własnych (druk Nr 4) podlegających udostępnieniu.
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Podpis ..............................................................................................
/ przedstawiciel udostępniającego określony aktem rejestrowym /
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

DRUK Nr 6

L. dz. …............................................

[Miejscowość, data,] …....................................................
PEŁNOMOCNICTWO

I.

My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) działający wspólnie
1. …....................................................................................................................................................
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]
reprezentowany przez:

a) …................................................................................................
b) …................................................................................................

2. …....................................................................................................................................................
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]
reprezentowany przez:

a) …................................................................................................
b) …................................................................................................

3. …....................................................................................................................................................
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]
reprezentowany przez:

a) …................................................................................................
b) …................................................................................................

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*)
składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Przasnyszu w 2019R
II.

Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie /
wspólników,*) w w/w postępowaniu został wyznaczony
1. Pełnomocnik …....................................................................................................................
[pełna nazwa Pełnomocnika]
Pełnomocnik wymieniony powyżej upoważniony jest: *) WAŻNE – niepotrzebne skreślić
a) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie we wszelkich czynnościach
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze złożeniem oferty*).
b) Do zawarcia przyszłej umowy*).
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c) Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym*).
d) Składania oświadczeń woli i wiedzy*).
e) Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ochrony prawnej tj. do
składania odwołań*).
f) Do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców występujących wspólnie *).
g) Inne upoważnienia…………………………………………………………………………*).
2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Podpisy wykonawców / wspólników: *)

*) WAŻNE – niepotrzebne skreślić

1. a) …................................................... b) …..................................................
2. a) …................................................... b) …..................................................
3. a) …................................................... b) ….................................................
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