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I. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. 

prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp). 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować 

się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 

jedn. – Dz. U. z 2019r., poz. 1145, z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp. nie stanowią 

inaczej. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  oleju opałowego lekkiego 

do obiektów Szkół  i innych  wskazanych w punkcie II.2 budynków użyteczności 

publicznej stanowiących własność Gminy Sierpc, w sezonie grzewczym 2019-

2020, w ilości  około 122.000 litrów. Korzystając z prawa opcji zgodnie z art. 34 

ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zakupu mniejszej 

lub większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości podanej w zamówieniu 

o +/- 10%. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków 

atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym lub innych okoliczności nie 

dających się przewidzieć w chwili wszczęcia niniejszego postępowania. 

Określona w ogłoszeniu i SIWZ wielkość zamówienia nie może być podstawą 

do roszczeń ze strony Wykonawcy, co do faktycznie zamawianych ilości oleju 

opałowego przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej w wyniku 

niniejszego postępowania. 

2. Dostawa oleju opałowego będzie dokonywana do kotłowni olejowych 

zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach:        

- Publiczne Przedszkole w Studzieńcu, 09-200 Sierpc 
- Szkoła Podstawowa w Bledzewie  09-200 Sierpc, 
- Szkoła Podstawowa w Goleszynie ul. Niepodległości 2 /2 budynki/ 
- Szkoła Podstawowa w Sudragach  09 – 200 Sierpc, 
- Szkoła Podstawowa   w Borkowie Kościelnym ul. Szkolna 2, 09 – 200 
Sierpc 
- Gminna Biblioteka w Borkowie Kościelnym oraz Filie, 09-200 Sierpc 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Bledzewie, 09-200 Sierpc 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w  Borkowie Kościelnym, 09-200 
Sierpc 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Goleszynie, 09 -200 Sierpc 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Gorzewie,   09 – 200 Sierpc 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Dąbrówkach, 09-200 Sierpc 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Susku, 09 – 200 Sierpc 
- budynek użytkowany jako remiza OSP Sudragi, 09-200 Sierpc 

3. Dostawa oleju będzie realizowana partiami, stosownie do  potrzeb  

Zamawiającego,  zgłaszanych Wykonawcy telefonicznie.  Jednorazowa  partia 



oleju opałowego będzie wynosiła ok. 5. 000 - 15 000 litrów i winna być 

dostarczana w  dni  robocze, w godzinach  od  07.30 – 14.00, 

4. Będący przedmiotem zamówienia olej opałowy winien spełniać wszystkie 

standardy jakościowe określone w Polskiej Normie PN-C – 96024 : 2011-L1 

„Przetwory naftowe – oleje opałowe”, w tym w szczególności w zakresie 

istotnych cech: 

 

 Gęstość w temp. 15 °C - max. 860 kg/m3 

 Wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg 

 Temperatura zapłonu t. zamknięty - min. 56°C 

 Lepkość kinematyczna w temp. 20°C - max. 6,00 mm2/s 

 Skład frakcyjny: 

 do 250 °C destyluje max. 65%(V/V) 

 do 350 °C destyluje min. 85%(V/V) 

 Temperatura płynięcia - max. -20°C 

 Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej - max. 

0,3%(m/m) 

 Pozostałość po spopieleniu - max. 0,01%(m/m) 

 Zawartość siarki - max. 0,1%(m/m) 

 Zawartość wody - max. 200 mg/kg 

 Zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24mg/kg 

 Barwa – czerwona 

 
Niezależnie od określonych w punkcie II.4 standardów jakościowych 
odnoszących się do istotnych cech przedmiotu zamówienia, dostawa oleju musi 
odpowiadać wymaganiom określonym Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych (Dz. U. z 2019 r., poz.  660 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym 
wydanym na podstawie tej ustawy. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca 

przeznaczenia oraz wyładunek oleju.  

6. Miernikiem ilości każdej partii dostarczonego oleju opałowego będą wskazania 

zalegalizowanego urządzenia pomiarowego zainstalowanego na autocysternie 

dowożącej olej, odczytane w obecności upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. Przy każdorazowej dostawie dostawca powinien posiadać 

aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie 

dostawczym, które winien okazać na żądanie przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie 

przyjęcia towaru dokonane przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

8. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy, przed jej 

rozładunkiem, świadectwo jakości lub równoważny dokument potwierdzający 

parametry dostarczonej partii oleju wystawiony przez producenta. 



9. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę 

uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad. 

10. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego 

Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego 

przedstawiciela pobrane zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu 

poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym. 

11. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń 

Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej 

opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która zostanie 

zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami 

badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, 

jeżeli zastosowany olej opałowy niespełniający wymogów jakościowych 

spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia 

Wykonawcy kosztami napraw będą protokoły oględzin i napraw. 

12. Rozliczenie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego 

następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowane dostawy 

częściowe. 

13. Wykonawca wystawia fakturę po dostawie każdej partii oleju. 

14. W przypadku zmiany ceny jednostkowej oleju w wyniku zmiany ceny zakupu u 

producenta, Wykonawca wraz z fakturą za dostarczoną partię winien złożyć 

dowód zmiany ceny producenta w postaci co najmniej wydruku cennika z daty 

nie późniejszej niż 48 godzin przed datą dostarczenia partii danej oleju, z 

oficjalnej strony internetowej producenta z oznaczeniem adresu internetowego 

strony, z której został sporządzony wydruk. 

15. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  09 13 51 00-5 – olej 

opałowy.  

16. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy (zał. nr 

3 do niniejszej SIWZ). 

17. Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielania zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp, 

18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i oferty 

wariantowej. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przez 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany sukcesywnie, partiami w ilościach 

wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, każdorazowo w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 48 godzin od telefonicznego 

zamówienia partii oleju. 

 



IV. Warunki udziału w postępowaniu 

  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, które wynikają z odrębnych przepisów:  

posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz.755 z późn. zm.); 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę ubezpieczenia min. 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 

złotych i 00/100); 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w punkcie 1.2) lit b SIWZ Zamawiający wskazuje, iż w 

przypadku gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu 

potwierdzenia  ich spełnienia, wskazane są  wartości w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie 

średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 

23 Ustawy przepisy  i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 4. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

4. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek, o którym mowa w punkcie 1.2) lit. a) mogą wykazać jedynie te podmioty, 

które będą realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest 

posiadanie wymienionych w tym punkcie uprawnień. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

ppkt. 1.2), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 



6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w punkcie. 1.2). 

 

V. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, 

o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

VI.1. Oświadczenia  lub dokumenty, które należy złożyć w załączeniu do oferty: 

1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do 

SIWZ  każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw  

wykluczenia, sporządzone wg Załącznika Nr  2 do SIWZ; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczące spełnienia 

warunków  sporządzone wg Załącznika Nr  2 do SIWZ ; 

3) Zobowiązanie  na podstawie art. 22a Ustawy do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  wg 

Załącznika Nr  2 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych 

podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

4) Uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli        

Wykonawca działa  przez pełnomocników. 



2. Oświadczenia o których  mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg 

Załącznika Nr 2  do SIWZ mają  być złożone w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i  SIWZ w celu potwierdzenia, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia, o których  mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg 

Załącznika Nr 2  do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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.. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

Ustawy, sporządzonym wg Załącznika Nr 2 do SIWZ. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

VI.2. Oświadczenia  lub dokumenty, które należy złożyć po terminie składania 

ofert: 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy, 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24  ust. 1 pkt  23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w przedmiotowym postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1,  składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

VI.3. Oświadczenia  lub dokumenty, które składa Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 

1 Ustawy. Zgodnie z art. 26  ust. 2  Ustawy przed udzieleniem zamówienia 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 



złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazanych w niniejszym 

postępowaniu: 

1) Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu paliwami; 

2) Opłacona polisa, a jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny 

wykonawca nie może złożyć tego dokumentu  inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000 PLN. 

 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest: 

               Barbara Gumińska – tel. 24 2755701 w.22  lub  512107 117  

 poczta:   sekretarz@gmina.sierpc.pl 

 

2. Oferty, zmiany oferty, wycofanie oferty oraz oświadczenia i dokumenty, 

wymienione w Rozdziale VI SIWZ (w tym składane lub uzupełniane w wyniku 

wezwania Zamawiającego) winny być składane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Inne niż wymienione dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającymi będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123); lub faksem. W każdym wypadku dopuszczalna też 

będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 5. 



7. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, w 

rubryce dotyczącej niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również 

drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („.doc”, „.docx”, itp.). 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym 

mowa w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

SIWZ. 

9. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek 

zmiany w treści SIWZ, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej w 

rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

VIII. Termin związania ofertą. 

 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całego 

przedmiotu zamówienia.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

3. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) – wypełniony przez 

Wykonawcę, 

2) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VI.1 SIWZ, 

3) Pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest składana przez działającego w imieniu 

Wykonawcy pełnomocnika. Pełnomocnictwa winny być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Zgodnie z art. 91 ust.3a zdanie drugie Ustawy Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego , wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej 

ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści 

formularzy załączonych do SIWZ. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 



7. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i 

wariantów oraz spięta w sposób trwały. 

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. 
Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający 
dekompletację. 

10. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności 

skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty 

zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub 

opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać 

nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek 

o treści: PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO. 

12. Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać 

przed  20.11.2019 r. o godz. 1100  (data i godzina otwarcia ofert). 

13. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w 

niniejszej Siwz. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian 

w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

14. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca 

nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 Ustawy.  

Zastrzeżone informacje muszą być: 

1) wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wykazaniem 

przez Wykonawcę, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa  oraz  

2) złożone w  ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej 

napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

 

X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia  20.11.2019r. do godz. 10:30  w Sekretariacie 

Urzędu Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc (pok. nr 104),  

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Gminy w Sierpcu ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 

Sierpc , sala nr 3 



 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Cena ofertowa podana w formularzu ofertowym jest ceną określoną za przedmiot 

zamówienia. 

2. Cena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania zamówienia (w tym transport, ewentualne inne należne cła i opłaty 

importowe). Cenę oferty należy obliczyć podając cenę brutto 1 litra oleju 

opałowego Wykonawcy (w tym cenę netto i VAT). 

3. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w 

złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi 

być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

4. Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

stanowi wynagrodzenie maksymalne, które nie może być w trakcie realizacji 

zamówienia przekroczone. 

5. Cena oferowana za dostawę 1 l oleju opałowego winna zostać obliczona jako 

suma następujących składników:  

1) przyjęta przez Wykonawcę do obliczenia ceny oferowanej, cena netto 1 litra 

oleju opałowego lekkiego obowiązującą u producenta oleju w dniu ogłoszenia   

niniejszego postępowania przetargowego tj. w dniu 12.11.2019r.; 

2) oferowana przez Wykonawcę stała stawka kwotowa marży i upustu za dostawę 

1 litra oleju opałowego. 

3) kwota podatku VAT określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi. 

6. Przez „cenę obowiązującą u producenta oferowanego oleju” należy rozumieć 

cenę podawaną do publicznej wiadomości np. na stronie internetowej producenta 

oleju opałowego. W przypadku, gdy na stronie internetowej producenta oleju 

opałowego nie podano ceny na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną 

cenę oleju przed dniem ogłoszenia niniejszego postępowania. 

7. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny 1 litra oleju 
opałowego w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez 
producenta, którego cenę Wykonawca przyjął do obliczenia ceny ofertowej. 

8. Ceny sprzedaży za 1 litr oleju poszczególnych dostarczanych partii, powinny być 
określane przez Wykonawcę  na podstawie ceny netto producenta za 1 litr oleju 
opałowego publikowanej na stronie internetowej producenta, którego cenę 
Wykonawca przyjął do obliczenia ceny ofertowej, nie później niż 48 godzin przed 
datą dostawy partii oleju oraz stałej przez cały okres wykonywania zamówienia 
stawki kwotowej marży i upustu Wykonawcy za dostawę 1 litra oleju. 

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / 



usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów w kolejności od najważniejszego do 

najmniej ważnego. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące 

kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

a) Cena - 95 %, 

b) Termin płatności – 5% 

 

Ocenie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty 

niepodlegające odrzuceniu. 

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą liczbę punktów w bilansie 

powyższych kryteriów oceny ofert. 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Sposób oceny ofert. 

a) Kryterium – cena 95% 
Zamawiający przyzna największą liczbę punktów ofercie, która zaoferuje 
najniższą Cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych 
ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: 
 

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert 
C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 
95% 

Cena ofertowa badanej oferty 
 

b) Kryterium – termin płatności 5% 
 

            P bad.  
P = ---------------------------------- x 100 x 5% 

          P max.  
 

P bad. – liczba punktów za termin płatności zaoferowany w ocenianej ofercie w 
dniach: 14, 21 lub 30 co odpowiada ilości punktów:  
14 dni – 0 punktów, 
21 dni – 2 punkty, 
30 dni – 5 punktów 
P max. – liczba punktów za najdłuższy zaoferowany termin płatności w dniach 
przy zastosowaniu przelicznika jak w poz. P bad.  
 
Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane Wykonawcy na 
podstawie oświadczenia dotyczącego terminu płatności zawartego w 
formularzu oferty.  



 
Łączna liczba punktów  oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert  zostanie 
wyliczona wg następującego  wzoru: 

 
 O = C+ P 

 gdzie: 
C- liczba punktów otrzymanych w kryterium cena 
P- liczba punktów otrzymanych w kryterium termin płatności 
O - łączna liczba otrzymanych punktów w ofercie 

 

3. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 

ceny w tych ofertach będą takie same, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:  

1) zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

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

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
2) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1.1) lit a) na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców. 



3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w celu zawarcia umowy w terminie 
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 
oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

 

XVI. Wzór umowy. 

 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie  10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób; 



2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, lub SIWZ na stronie internetowej; 

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia; 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. 

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 

2 Pzp. 

11. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 

w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

12. Na czynności, o których mowa w pkt 10, nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp. 

13. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI 

Pzp – Środki ochrony prawnej. 

 

XVIII.    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego na   „Dostawę  oleju opałowego do Szkół  i 
innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc  w sezonie 
grzewczym  2019-2020” 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 



danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sierpc  ul. Biskupa 

Floriana 4, 09-200 Sierpc 

 z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sierpc można się 

kontaktować pod nr tel. 24  2755701,  adres  e-mail : iod@gmina.sierpc.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   

Nr Or.271.4.2019 „Dostawa  oleju opałowego do Szkół  i innych obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc  w sezonie grzewczym  2019-

2020” prowadzonym w trybie  przetargu  nieograniczonego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843   z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa  oleju opałowego do Szkół  i innych 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc  w sezonie 
grzewczym  2019-2020” 
 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Sierpc 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Firma (nazwa) zgodna z rejestrem w którym wpisany jest 
Wykonawca ………. ………….. ……………………………………………………………
…………………………………………. 
Siedziba:……………………………………………………..…………………………………
… 
Nr 
telefonu/fax:………………………………….………………………………………………. 
Nr 
NIP:……………………………………….……………………………………………………
….. 
Urząd Skarbowy……………………………………………………………………………… 
Nr 
REGON:……………………………………….……………………………………………... 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania 

oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich członków konsorcjum). 

 

 

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy 

sporządzaniu niniejszej oferty: 

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

....... 

 

NIP .................................    Regon .....................................   

Tel ......................................... 

 

Fax .................................    e-mail …..................................   

www ....................................... 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Dostawa  oleju opałowego do 

Szkół  i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc  w sezonie 



grzewczym  2019-2020”, w zakresie, w terminie  i na zasadach w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, oferując w zakresie wskazanych przez 

Zamawiającego kryteriów wyboru oferty następujące warunki: 

 

 

Kryterium nr 1 Cena  

Cena ofertowa za 1 litr oleju opałowego lekkiego na dzień ogłoszenia 

przetargu: ….…… zł 

(słownie:……………………………………………………………………….………….…

…zł.), w tym wartość netto:………………………….……………..…………………zł 

oraz podatek od towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  składania 

oferty w wysokości ……% tj. ……………….…… zł, zgodnie z wyliczeniem w 

poniższej tabeli: 

 
l.p. Przedmiot 

zamówienia 

Szacowana 

ilość  w 

okresie 

zamówienia 

w litrach  

(+/-…..%) 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 litr 

oleju 

opałowego 

producenta 

w zł z 

dnia………. 

(wg. strony 

internetowej 

producenta) 

Oferowana 

przez 

Wykonawcę 

zamówienia 

stawka 

kwotowa 

marży i 

upustu dla 

każdego 1 

litra oleju 

opałowego 

netto (zł), w 

wysokości  

Cena netto  

1 litra oleju 

opałowego 

wraz z 

marżą/upust

em 

Wykonawcy 

zamówienia 

w zł  

(kol. 4 + 

kol.5) 

Wartość 

podatku VAT 

Oferowana 

przez 

Wykonawcę 

cena brutto  

1 litra oleju 

opałowego 

wraz z 

marżą/upustem 

w zł  

(kol. 6 + kol 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Olej 

opałowy 

lekki 

122.000     

 

  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kolumnie 4  Formularza oferty (zał. Nr 1 

do SIWZ) cenę netto 1 litra oleju opałowego lekkiego obowiązującą u producenta 

oferowanego oleju w dniu ogłoszenia  niniejszego postępowania przetargowego tj. w 

dniu 12.11.2019r. Przez „cenę obowiązującą u producenta oferowanego oleju” należy 

rozumieć cenę podawaną do publicznej wiadomości np. na stronie internetowej 

producenta oleju opałowego. W przypadku, gdy na stronie internetowej producenta 

oleju opałowego nie podano ceny na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną 

cenę oleju przed dniem  ogłoszenia niniejszego postępowania. 

 

Oświadczam, iż do wyliczenia ceny oferty posłużyłem się ceną netto 

z dnia …………………. następującego producenta oleju opałowego 

lekkiego ..................................……………………… 

 

Strona internetowa wskazanego producenta, na której publikowane są aktualne i 

archiwalne ceny oleju opałowego: 

http://…………………………….........................………. 

http://…………………………….........................………


Kryterium nr 2 Termin płatności (14, 21 lub 30 dni) 

 

Ofertuję termin płatności   ……….…. dni 

 

1. Oświadczam, że olej opałowy będzie dostarczany cysternami posiadającymi 

przepływomierze oleju z aktualnym świadectwem legalizacji. 

2. Oświadczam, że olej opałowy każdorazowo dostarczany będzie wraz ze 

świadectwem jakości. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptuję jej postanowienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 

i akceptuję jego postanowienia. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że (niewłaściwe skreślić): 

 zamówienie wykonam samodzielnie*, 

 zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części 

zamówienia: …………….…………………………………………………………..* 
(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć). 

 

Brak wskazania oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia 

bez udziału podwykonawcy/ów. 

7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że 

wybór mojej oferty będzie / nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Zastrzegam / nie zastrzegam (niewłaściwe skreślić) w trybie art. 8 ust.3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843), iż informacje zawarte w ofercie 

dotyczące ……………..………………………………… ………………………………

………………………………………………………………….., nie mogą być 

udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia 

powyższych informacji wykazuję, co 

następuje: …………………………. …………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Wielkość podmiotu: mały przedsiębiorca,  średni przedsiębiorca. * ,**  

10. Oferta została złożona na ….. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty): 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Data  …………………                                                               Pieczęć i podpis     

                                                                                                             Wykonawcy 

*  Niepotrzebne skreślić 



**  Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
 
Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 milionów euro. 
 
Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 
dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 milionów euro. 
 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ      

                           

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

 

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

 

Adres ............................................................................................................................... 

 

NIP …....................................................           

Regon .......................................................... 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa  oleju 

opałowego do Szkół  i innych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Sierpc  w sezonie grzewczym 2019-2020”, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że 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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w Rozdziale IV pkt 1.2) SIWZ. 

 

 

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

             

     Pieczęć i podpis         

      Wykonawcy 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 

zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………

……………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

                                       

…………………………………………….. 

     Pieczęć i podpis   

       Wykonawcy 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

 

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

 

                  

……………………………………………. 

       Pieczęć i podpis   

        Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczam, że wskazani powyżej podwykonawcy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt. 1.2) SIWZ. 

 

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

                  

……………………………………………. 

                                                                                   Pieczęć i podpis Wykonawcy 



 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w  rozdziale IV pkt. 1.2) SIWZ, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. w następującym 

zakresie: ………………………………………………………………………………………

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

……………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

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

 

                  

…………………………………………….. 

              Pieczęć i podpis   

                                                                                               Wykonawcy 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

 

               …………………………………………….. 

              Pieczęć i podpis  

                                                                                            Wykonawcy 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA  nr ….. / 19  - WZÓR 

 

zawarta w dniu …………..……, w Sierpcu pomiędzy: 

Gminą  Sierpc ul. Biskupa Floriana 4 09-200 Sierpc , NIP ……………., 

REGON…………. Reprezentowaną przez Pana  Krzysztofa Korpolińskiego – Wójta 

Gminy Sierpc 

przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy Pani  Margoty Zimerman 

zwaną  w treści umowy  „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

 

który reprezentuje:          

 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną” 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

Or.271.4.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje 

umowa następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa  oleju opałowego do Szkół  i innych 

obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc  w sezonie grzewczym  

2019-2020” 

2. Przedmiot umowy obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz 

wyładunek oleju. 

3. Każda dostarczona partia oleju opałowego winna spełniać wszystkie standardy 

jakościowe określone w Polskiej Normie PN-C – 96024 : 2011-L1 „Przetwory 

naftowe – oleje opałowe”, w tym w szczególności w zakresie istotnych cech: 

 Gęstość w temp. 15 °C - max. 860 kg/m3 

 Wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg 

 Temperatura zapłonu t. zamknięty - min. 56°C 

 Lepkość kinematyczna w temp. 20°C - max. 6,00 mm2/s 

 Skład frakcyjny: 

 do 250 °C destyluje max. 65%(V/V) 



 do 350 °C destyluje min. 85%(V/V) 

 Temperatura płynięcia - max. -20°C 

 Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej - max. 

0,3%(m/m) 

 Pozostałość po spopieleniu - max. 0,01%(m/m) 

 Zawartość siarki - max. 0,1%(m/m) 

 Zawartość wody - max. 200 mg/kg 

 Zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24mg/kg 

 Barwa – czerwona 

 

4. Oferta z dnia ………………………… na podstawie której dokonano wyboru 

stanowi integralną część niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

dystrybucji paliw, na podstawie koncesji nr …………… z dnia ………………… 

6. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, potwierdzone polisą 

ubezpieczeniową OC ............................ w wysokości odszkodowania 

ogólnego ......................... w tym za jedno zdarzenie ..................... PLN, na  

podstawie którego regulowane będą zobowiązania za szkody spowodowane 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 6 w 

całym okresie obowiązywania umowy a w przypadku wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia istniejącej w dniu zawarcia umowy dostarczać Zamawiającemu 

kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy, najpóźniej na dzień 

poprzedzający wygaśnięcie umowy dotychczasowej. 

 

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Umowa obowiązuje 12 miesięcy  od dnia podpisania umowy przez Strony.                                                                            

2. Wykonawca będzie realizował dostawy przedmiotu umowy w ilościach 

wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, każdorazowo w terminie nie 

dłuższym niż 48 godzin, od telefonicznego złożenia zamówienia przez osobę 

uprawnioną. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

 
1. Cena za 1 litr dostarczanego oleju w dacie zawarcia niniejszej umowy wynosi 

netto ………………… powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług, 

co daje kwotę brutto .............................. PLN 

(słownie: .................................................. PLN ) i została ustalona na podstawie 

wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne jako suma 

następujących składników:  

1) przyjęta przez Wykonawcę do obliczenia ceny oferowanej, cena netto 1 litra 
oleju opałowego lekkiego obowiązującą u producenta oleju w dniu 



wszczęcia  postępowania o zamówienie publiczne tj. w 
dniu ………………………... 2019 r.; 

2) oferowana przez Wykonawcę stała stawka kwotowa marży i upustu za 
dostawę 1 litra oleju opałowego w kwocie ……………… zł; 

3) kwota podatku VAT określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi. 
W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny 1 litra oleju 
opałowego w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego 
przez producenta, którego cenę Wykonawca przyjął do obliczenia ceny 
ofertowej. 

2. Ceny sprzedaży za 1 litr oleju poszczególnych dostarczanych partii, powinny być 

określane przez Wykonawcę  na podstawie ceny netto producenta za 1 litr oleju 

opałowego publikowanej na stronie internetowej producenta, którego cenę 

Wykonawca przyjął do obliczenia ceny ofertowej, nie później niż 48 godzin przed 

datą dostawy partii oleju oraz stałej przez cały okres wykonywania zamówienia 

stawki kwotowej marży i upustu Wykonawcy za dostawę 1 litra oleju określonej 

przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

3. Określona na podstawie ceny, o której mowa w ust. 1, cena prognozowanej ilości 

oleju 122.000 litrów wynosi netto ………………… powiększona o obowiązujący 

podatek od towarów i usług, co daje kwotę brutto .............................. PLN 

(słownie: ..................................................................................................................

.......... PLN ). 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej 

ilości oleju opałowego w stosunku do ilości prognozowanej o +/- 10 % . Ewentualne 

zmiany ilościowe mogą by uzależnione od warunków atmosferycznych panujących 

w sezonie grzewczym. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje wobec 

Zamawiającego roszczenia  odszkodowawcze. 

5. Za każdą dostarczoną partię oleju Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z 

ilością dostarczonego oleju z zastosowaniem ceny jednostkowej za 1 litr 

określonej zgodnie z postanowieniami ust. 1-3. 

 

§ 4 Zapłata 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 

za dostarczany olej, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę 

za każdą partię dostarczonego oleju, w terminie ……………… dni od daty 

doręczenia faktury wraz z wydrukiem strony internetowej producenta z aktualną 

ceną oleju producenta przyjętą do określenia ceny jednostkowej sprzedaży danej 

partii oleju, zgodnie z zasadami określonymi w §. 3 ust. 2 i 3. 

 

    Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi 

Zamawiającego. 

2. Za nieterminową zapłatę należności, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia. 

 



§ 5 Warunki dostawy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy, w terminach 

określonych w §. 2 do kotłowni  olejowych zlokalizowanych w niżej wymienionych 

obiektach oraz w szacunkowych ilościach:     

- Publiczne Przedszkole w Studzieńcu, 09-200 Sierpc-                                      6.000 l 
- Szkoła Podstawowa w Bledzewie,  09-200 Sierpc,                                       - 14.000 l 
- Szkoła Podstawowa w Goleszynie ul. Niepodległości 2,   /2 budynki/-          -40.000 l 
- Szkoła Podstawowa w Sudragach  09 – 200 Sierpc,                                    - 12.000 l 
- Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym ul. Szkolna 2, 09- 200 Sierpc- 34.000 l 
- Gminna Biblioteka w Borkowie Kościelnym oraz Filie, 09-200 Sierpc-  -          4.000 l 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Bledzewie, 09-200 Sierpc              - 1.000 l 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Borkowie Kościelnym,                    -2.000 l 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Goleszynie, 09 -200 Sierpc           - 5.000 l 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Gorzewie,   09 – 200 Sierpc          - 1.000 l 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Dąbrówkach, 09-200 Sierpc          - 1.000 l 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Susku, 09 – 200 Sierpc                 - 1.000 l 
- budynek użytkowany jako remiza OSP w Sudragach, 09-200 Sierpc             - 1.000 l 
    

       

Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy, bez dodatkowych opłat, sukcesywnie: 

- własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd 

pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń 

pomiarowych z Urzędu Wag i Miar); 

- w ilości jednorazowej ok. 5.000 – 15.000 litrów; 

- wraz ze świadectwem jakości opału wystawionym przez producenta – przy 

każdorazowej dostawie paliwa. 

 

2. Do odbioru każdej partii paliwa Zamawiający upoważnia  pracowników 

zatrudnionych w szkołach i innych wskazanych w ust. 1 obiektach, do których 

dostarczany będzie olej. Pokwitowanie odbioru paliwa przez w/w osoby jest 

równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego. 

3. Miernikiem ilości każdej partii dostarczonego oleju opałowego będą wskazania 

zalegalizowanego urządzenia pomiarowego zainstalowanego na autocysternie 

dowożącej olej odczytane w obecności upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. Przy każdorazowej dostawie dostawca powinien posiadać 

aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie 

dostawczym, które winien okazać na żądanie przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dostawie paliwa oryginalnie 

zaplombowanego o parametrach zgodnych z określonymi w §1 ust. 3 i jakości 

zgodnej z załączonym świadectwem jakości producenta, a także w ilości zgodnej 

z wydanymi dokumentami przewozowymi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy, przed jej 

rozładunkiem, świadectwo jakości lub równoważny dokument potwierdzający 

parametry dostarczonej partii oleju wystawiony przez producenta. 



6. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę 

uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad. 

7. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego 

Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego 

przedstawiciela pobrane zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu 

poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym. W przypadku 

potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do 

jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych 

parametrach technicznych w ilości, która zostanie zakwestionowana. Dodatkowo 

Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania 

awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy 

niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub 

zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będą 

protokoły oględzin i napraw. 

 

§ 6 Kary umowne, odstąpienie od umowy 

 
1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin 

określony w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w 

wysokości 0,1% ceny brutto dostarczonego z opóźnieniem przedmiotu umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 dni i 

0,2 % ceny brutto za każdy następny dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni i nastąpi z 

winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od 

zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu 

umowy . 

3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach 

przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

2) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) nie wywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, 

pomimo   wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo 

dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu 

zapłaty rachunku, określonego w niniejszej umowie. 



6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej umowie, może zostać 

wykonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie. 

7. Odstąpienie od umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron 

winno być złożone na piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia odstąpienia. 

W szczególności pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu kar umownych i 

prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

8. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej 

zapłaty. 

9. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej 

przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 7 Zmiany umowy 

 
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże 

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp  przewiduje możliwość dokonania takich 

zmian, w razie: 

1) zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto 

zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 

2) zmniejszenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku obniżenia 

cen przez Wykonawcę; 

3) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1 i 2), regulacji prawnych po 

dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla 

Zamawiającego, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy; 

5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść 

umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub 

niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, 

które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 

(trzy) dniowym wyprzedzeniem: 

1) zmiana danych teleadresowych Stron; 

2) zmiana danych rejestrowych Stron; 

3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami. 

 



§ 8 Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie 

przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

3. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy 

upoważnieni są: 

 ze strony Zamawiającego:……………………………..   

 

 ze strony  Wykonawcy: ………………………………... 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej strony. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy; 

 

 

 

WYKONAWCA                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

  

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

(miejscowość, data) 

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

 Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp 

(podstawa: art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie:  „Dostawa  oleju opałowego do Szkół  i innych obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Sierpc  w sezonie grzewczym  2019-2020” 
 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku 

z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją o firmach 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie informuję, że  

a) nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z 

żadnym z pozostałych Wykonawców,* 

b) należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy wraz 

z Wykonawcą:  ………………………………………….,* 

 

 

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

..... 

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

UWAGA: 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 369z późn. zm.) przez grupę kapitałową należy rozumieć 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

 

 


