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RGiZP.271.40.2016 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy      

w Bogorii w 2017 roku” 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

Gmina Bogoria  

ul. Opatowska 13 

28 – 210 Bogoria 

tel. 015 – 867-40-86 

tel./fax 015-867-42-81 

adres strony internetowej: http:// www.bogoria.swietokrzyskie.info 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do 

usług. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  

2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)  

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 

niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający" – Gmina Bogoria  

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
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ul. Opatowska 13 

28 – 210 Bogoria 

tel. 015 – 867-40-86 

tel./fax 015-867-42-81 

adres strony internetowej: http:// www.bogoria.swietokrzyskie.info 

 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest  

„Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2017 

roku” 

 

2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zestawieniu stanowiącym załącznik 

nr. 8 do SIWZ. 

 

2.3 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 09134100-8  

2.4.Zatrudnienie na umowę o pracę 

2.5.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać 

czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania.  

2.6.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 

a) Kierowanie pojazdami  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi Zamawiającemu kopie umów zawartych z 

osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia wraz z 

kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy. 

2.7 W trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o 

których mowa w pkt. 2.5. Wykonawca w terminie 5 dni na każde żądanie Zamawiającego 

przedstawi Zamawiającemu kopie umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w 

pkt.2.5. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w 

pkt.2.5  zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej 

realizacji umowy. Dodatkowo Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu Druk DRA i 

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/


 

3 

do tego załącznik RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania z którego będzie 

wynikła dowód opłacenia skałek do ZUS za osoby o których mowa w pkt.2.5. 

2.9.W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego 

liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o 

prace dokumentujących świadczenie pracy oraz druku ZUS DRA i załącznika RCA, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. Kara będzie naliczana za każdy 

miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o prace osób o 

których mowa w pkt 2.5. 

2.10 Zamawiający dopuszcza zmianę osób o których mowa w pkt 2.5. W przypadku zmiany tychże 

osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni do zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie 

umów zawartych z tymi osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z 

realizacją zamówienia wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być zatrudnione przez 

cały czas trwania umowy. 

 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 31.12.2017 r. 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5. ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy posiadają ważną licencję na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku 

o transporcie drogowym ( Dz.U. 2007r. Nr 125, poz.874 z póź. zm.) 

 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych. 
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4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca  

a) wykaże, że  zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedna usługę polegającą na 

dostawie paliwa oleju napędowego o wartości minimum 150 000 złotych  

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  tj. 2 osoby posiadające uprawnienia 

prawa jazdy odpowiedniej kategorii wraz z niezbędnymi uprawnieniami do przewozu paliw 

płynnych 

c) wykaże iż dysponuje co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do przewozu paliw płynnych   

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

4.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub 

wszyscy wykonawcy łącznie. 

4.6 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.6.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w              

pkt 4.2 

4.6.2.którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy 

4.6.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
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restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
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dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

4.7. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.10.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
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wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4.11.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 

4.12.W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 

 

Rozdział 5 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku 

Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 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. 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

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

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr.4 do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) 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; 

b) zaświadczenia 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; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

d) wykazu że realizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 

jedna robotę polegającą na Dostawie oleju napędowego. załącznik nr. 5 do SIWZ) 
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e) wykazu osób, posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 

doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu  

     wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do  

     dysponowania tymi osobami. ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik                   

     nr. 6  do SIWZ) 

f) wykaz sprzętu ( zał. nr 9 do SIWZ) 

g) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z 

ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( Dz.U. 2007r. Nr 125, 

poz.874 z póź. zm.) 

h) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od  

     odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  

     przedmiotem zamówienia. 

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że 

- 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. 

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

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 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 określone w pkt 5.4 stosuje się. 
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5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o 

którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

5.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V 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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5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 

do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca 

polega na podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 

oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, 

należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 

poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 

poświadczanych stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1 Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium.  

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje    

            odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 



 

12 

7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych gdyż podział groziłby nadmiernymi 

trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także 

potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia co mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług.  

7.5 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.6 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.7 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.8 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą    |        

      być parafowane przez wykonawcę. 

7.9 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,  

     zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)  

      upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.10 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.11 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.13 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.14 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

7.15 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych 

dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 

i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę̨, przy 

wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 

7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

…………. 

 

……………………. 

c) Nie otwierać przed dniem 21.11.2016 r. do godz. 10:00 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 

21.11.2016 r. do godziny 09:30 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 

Bogoria, pokój numer 14 

8.1 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.2 Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, należy uwzględnić 

fakt objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem kontroli dostępu. 

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11. 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, 

ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria, sala konferencyjna. 

8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym 

oznaczeniem „ZMIANA". 
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8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej:      

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info informacje dotyczące: 

 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach 

8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1 Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna musi zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.2.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10.3.Zamawiający poprawia w ofercie: 

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
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10.4.Oczywiste omyłki pisarskie. 

10.4.1.Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 

10.4.2.Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

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

10.5.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

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

obowiązującymi przepisami 

10.6 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10.7.Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

10.8 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru  

    stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

 

 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

12.1   Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena 60% 

2 Stały upust 40% 

 

12.2.Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 

kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + U, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

U = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium Stały upust 

Kryterium I - cena 
 

              C. min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 
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C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

 

Kryterium II – Stały upust 

 

Punkty za kryterium Stały upust zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 

dotyczącego okresu udzielonej gwarancji stałego upustu zawartego w formularzu oferty. Komisja 

dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stałego upustu stosując poniższe 

zasady: 

U – Stały upust 

Un/Ub x 40 = ilość punktów 

 

Un – cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert 

Ub – cena badanej oferty 

 

12.3. 1.Cena jednostkowa 1m3 oleju napędowego brutto będzie brana pod uwagę przez komisję 

przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała żadnym dalszym 

negocjacjom ani waloryzacji w czasie badania ofert (wykonawca sam szacuje ryzyko kursowe).  .  

 

Kryteria i sposób oceny ofert 

 

1. Odczytujemy ze strony internetowej producenta paliw – [„Aktualne ceny hurtowe” – oleju 

napędowego] cenę netto 1 m3 [zł/m3] obowiązującą w dniu 17.11.2016 r.  

2. Jeżeli producent paliw nie opublikował ww. ceny wówczas do obliczeń należy wziąć 

ostatnią cenę oleju napędowego [zł/m3opublikowaną z przed dnia 17.11.2016 r. 

3. Zakładamy, iż otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 11 2016 r.; 

4. Zapisujemy cenę netto za 1 m3 oleju napędowego [zł/m3] z przed otwarcia ofert 

przetargowych, tj; cena z dnia 17 11 2016 r.  

5. Wykonawca w dniu otwarcia ofert zaoferował cenę netto (cena 1 m3 oleju napędowego 

ustalona przez producenta minus stały upust oferenta jaki będzie obowiązywał przez cały okres 

obowiązywania umowy). 
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Wartość stałego upustu obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie może być waloryzowana  

dla Zamawiającego. 

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

          najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info 

13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po 

upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 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. 

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
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Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy jednej lub w kilku 

następujących formach: 

15.2.1 pieniądzu; 

15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.2.3 gwarancjach bankowych; 

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 

15.4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie 

zwrócone po 30 dniach od dnia odbioru ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

15.5.Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

15.6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne 

żądanie  zgłoszone przez Zamawiającego  i powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja 

stanowi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia związane  
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z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ( w tym roszczeń dotyczących 

zastrzeżonych  kar umownych) oraz roszczenia  z tytułu rękojmi. 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1 Wzór Umowy stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ. 

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,  

na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1 .Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

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

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 

stronie internetowej http://www.bogoria.swietokrzyskie.info 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. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej http://www.bogoria.swietokrzyskie.info 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info 

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
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17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia,  

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, 

podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria lub faxem 15 867 -42 -81 

18.6 . Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Zbigniew Borek – mail borek.urzad@bogoria.pl,  

Marlena Chłodnicka – mail chlodnicka.urzad@bogoria.pl, tel. 15 8674086 wew. 33 lub 34,  

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1 Każdemu 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 ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

mailto:borek.urzad@bogoria.pl
mailto:chlodnicka.urzad@bogoria.pl
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19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

 

 

Rozdział 20 

KLAUZULA O UNIEWAŻNIENIU 

Działając na podstawie art. 93 ust.1a Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

Rozdział 21 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu usług 

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu osób  

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy  

Załącznik Nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik Nr 9 -  Wykaz sprzętu  

   

 

Bogoria dn. 04.11.2016 r.        zatwierdzam; 
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zał. nr 1 do siwz 

Pieczątka                                                                                                  

FORMULARZ OFERTOWY 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczających kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), 
 

Nazwa  i adres Wykonawcy  

numer NIP wraz z adresem  

właśc. Urzędu Skarbowego 

 oraz numer REGON 
 

telefon Wykonawcy  

 fax. Wykonawcy  

Przedmiot zamówienia 
Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie 

Urzędu Gminy w Bogorii w 2017 r. 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz innymi dokumentami przetargowymi 

dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, ja niżej podpisany nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz niniejszym 

oferuję wykonanie zamówienia 

Cena jednostkowa 1 m³ 

oleju napędowego netto 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Podatek VAT ( ............... % )  

Cena jednostkowa 1 m³ 

oleju napędowego brutto 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Kwota stałego upustu za 1 m
3
 

 
 

Termin płatności: 
Zamawiający regulował będzie powstałe należności 

w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania danej faktury VAT 

Termin realizacji zamówienia: 
Dostawa przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie  

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

Nazwa banku oraz numer konta 

Dostawcy, na które Zamawiający dokona 

uregulowania należności 
 

Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam, że załączony do siwz projekt umowy został zaakceptowany i 

zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w terminie uzgodnionym z zamawiającym oraz w miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego w pisemnym lub telefonicznym powiadomieniu. 

Uwaga! Zgodnie z art. 36 b ust. 1Ustawy 

z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo 

zamówień publicznych oświadczam/y, iż  

zamierzamy   /n iezamierzamy
* )

 
powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom.  

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę  

(o ile dotyczy) 

Data sporządzenia oferty: 

 

…………………………… 

 

………………………………........... 

Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

      Zamawiający: 

…………….. 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………….. 

prowadzonego przez …………………  oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Rozdziale 4 ust. 4.2.1.,4.2.2. i 4.2.3. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  



 

26 

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

zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 4.2.1., 4.2.2. i 4.2.3. polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

         Zamawiający: 

             ………… 

 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ……………….. prowadzonego przez ……………… oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

      art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
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podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

My niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

 

………………….. prowadzonego przez ………………… oświadczam, co następuje: 

 
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 184)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

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

podpis osoby upoważnionej do 

                  reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 5  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        

Wykaz że Wykonawca realizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na Dostawie oleju napędowego.  
 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

 
w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 

zamówienia  zostały należycie wykonane. (referencje itp.) 

 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 
 
 
 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
 
 
 
        

 

 

     

WYKAZ OSÓB 

 
 
LP Nazwisko i imię Funkcja w 

realizacji 
zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych/ Rodzaj 
uprawnień 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 

     Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

 

UMOWA nr  

 

w dniu .............................. w Bogorii pomiędzy:                       

………….., reprezentowany przez: 

1. Wójt Gminy Władysław Brudek 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   Ewa Gajek                         

zwanym dalej Zamawiającym  

a .................................................................................................................................................... 

działającym na podstawie ............................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ............................................................., została 

zawarta umowa następującej treści : 

 

Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do magazynu 

paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2017 roku” Obowiązki, o których mowa w ust. 1                       

w dalszych postanowieniach umowy będą określane „przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, biorąc jednocześnie odpowiedzialność 

prawną i finansową za ich działalność jak za działania własne. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą 

Podwykonawców w zakresie: 

3.1 ........................................................................................ 

    (zakres realizowany przez Podwykonawcę) 

 

4. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
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§ 2 

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA USŁUG 

 

1. Strony umowy stwierdzają, iż szczegółowy zakres usług wynika z załącznika Nr 8, który stanowi 

integralną część umowy. 

2. Roboty będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa,  

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty poprzedzającym zawarcie umowy: 

1) zapoznał się z należytą starannością ze SIWZ 

4. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do 

SIWZ. 

5. Strony umowy ustalają, iż w razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między: 

postanowieniami niniejszej umowy, przyjmuje się pierwszeństwo w ich stosowaniu                              

w następującym porządku:  

1) umowa wraz ze zmianami (bez załączników); 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

3) pozostałe dokumenty towarzyszące umowie. 

7. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 6, będzie udzielał wiążących dla Wykonawcy 

wyjaśnień rozbieżności lub niezgodności. 

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 2 osób, które będą 

wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego 

trwania.  

9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - 

kierowanie pojazdami  przez osoby posiadające uprawnienia prawa jazdy odpowiedniej kategorii 

wraz z niezbędnymi uprawnieniami do przewozu paliw płynnych 

10. Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi Zamawiającemu kopie umów zawartych                 

z osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia 

wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania 

umowy. 

11. W trakcie realizacji usług Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o 

których mowa w ust.8 Wykonawca w terminie 5 dni na każde żądanie Zamawiającego 

przedstawi Zamawiającemu kopie umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust.8 

Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust.8 zgodę 
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na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. 

Dodatkowo Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu Druk DRA i do tego załącznik 

RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania z którego będzie wynikła dowód 

opłacenia skałek do ZUS za osoby o których mowa w ust.8. 

 

 

§ 3 

WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie 

wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, 

zdarzenia lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający bezpośrednio ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania 

wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie 

ich przestrzegał. 

3. Wykonawca nie będzie wykonywał wskazówek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej 

osoby aniżeli Zamawiający bądź jego przedstawiciele. Jeżeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek 

takie wskazówki lub decyzje, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 4 

TERMINY WYKONANIA UMOWY 

 

1. Rozpoczęcie wykonywania dowozu nastąpi w dniu 01.01.2017r. 

2.  Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie w dniu 31.12.2017r.  

 

 

§ 5 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

 

1.Każda dostawa winna posiadać do wglądu stosowane świadectwa jakości, wystawione przez 

producenta wyrobu, określające w sposób jednoznaczny daną partię towaru. 

2. Dostawy Oleju napędowego odbywać się będą w przeznaczonym do tego celu zbiorniku na olej 
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napędowy o pojemności 6000 litrów. 

3. Odbiorca zastrzega sobie prawo zredukowania ilościowego zamówienia, stosowanie do 

zaistniałych potrzeb. 

4. Jednorazowa dostawa  będzie wynosić ok. 5 m3 

5. Jako bazę magazynową uznaje się zbiorniki stałe przeznaczone wyłącznie do dystrybucji 

hurtowej, Nie uznaje się jako bazy magazynowej stacji paliw lub cystern kolejowych. 

6. Odbiorca ma prawo do kontroli zabezpieczonego przez Dostawcę paliwa (ilościowego 

i jakościowego) dla  potrzeb Urzędu Gminy w Bogorii  

7. Szczegółowych zamówień na dostawy będzie dokonywał telefonicznie, potwierdzając 

zamówienie faksem, Pan Tomasz Kowalski . 

Czas dostawy od momentu zgłoszenia zamówienia – 24 godziny. 

8. Paliwo dostarczone będzie sukcesywnie do magazynu Odbiorcy na koszt Dostawcy od 

poniedziałku do piątku w godz. 8
00

 - 15
30

. Dostawa w innych godzinach wymaga uprzedniego 

uzgodnienia. 

9. Przy każdorazowych dostawach Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Odbiorcy 

dokumentu dostawy, określającego ilość produktu oraz świadectwo jakości (orzeczenie 

laboratoryjne) stwierdzające zgodność paliwa z określonymi normami technicznymi. 

10. Każdorazowa dostawa towaru będzie sprawdzana przez upoważnionego pracownika Odbiorcy 

pod względem ilościowym i jakościowym. 

Miejscem sprawdzenia będzie siedziba Odbiorcy. wzór protokołu odbioru. 

11. Dostawca ma prawo uczestniczyć przy odbiorze ilościowym i jakościowym dokonywanym 

przez Odbiorcę. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy,  

Każda dostawa winna posiadać do wglądu stosowane świadectwa jakości, wystawione 

przez producenta wyrobu, określające w sposób jednoznaczny daną partię towaru. 

- Przy każdorazowych dostawach Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Odbiorcy 

dokumentu dostawy, określającego ilość produktu oraz świadectwo jakości (orzeczenie 

laboratoryjne) stwierdzające zgodność paliwa z określonymi normami technicznymi. 

- Dostawca zobowiązuje się do: 

- zapewnienia odpowiedniego sprawnego środka transportu do przewozu paliw płynnych 
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- posiadania aktualnego ubezpieczenia OC; 

- zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 

- przestrzegania norm pracy kierowców. 

- oznakowanie pojazdów stosownymi tabliczkami 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za olej napędowy, zgodnie z ceną aktualną producenta paliw             

z dnia poprzedzającego dzień dostawy pomniejszoną o udzielony stały upust. 

Cena brutto została ustalona w oparciu o udzielony przez Dostawcę stały upust za 1m
3
 oleju 

napędowego i wynosi ………………….zł/m3 .  Cena uwzględnia koszty transportu do urządzenia 

dystrybucyjnego Urzędu Gminy w Bogorii. 

2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług w wysokości ………….zł/m3. 

3. Zapłata należności następować będzie w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni po 

dokonanym odbiorze faktury na konto Dostawcy: 

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

4. Fakturę wystawia dostawca w oparciu o podpisany protokół ilościowo – jakościowy odbioru. 

5. Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za 

zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią. 

 

§ 8 

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY 

 

1. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania 

umowy, Strony wyznaczą swoich przedstawicieli do kontaktów i wskażą zakres ich umocowania. 

Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1.W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia w dostawie paliwa Wykonawca zapłaci Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 20% wartości dostarczonego paliwa w danym dniu zaś w przypadku 

niewykonania dostawy karę 200% wartości dostawy w tym dniu. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej przez 

Dostawcę faktury. 

3.W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego 

liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o 

prace dokumentujących świadczenie pracy oraz druku ZUS DRA i załącznika RCA, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. Kara będzie naliczana za każdy 

miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o prace osób o 

których mowa w § 2 ust.8. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w wysokości 20 % Wynagrodzenia. 

 

 

§ 10 

UBEZPIECZENIE 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz  

opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności.  

 

 

                                                                  § 11 

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE 

 

1. Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane 

listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej umowie. W 

razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na 

ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za 

doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.  

2. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych 

postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na 

tle jej wykonania.  

3. Strony ustalają, iż Zamawiający jest upoważniony do zamieszczania w materiałach na temat 

realizowanej inwestycji, o której mowa w § 1 ust.1 umowy: nazwy, logo, znaków firmowych, 

innych oznaczeń dotyczących określenia Wykonawcy; 
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§ 12 

 

GWARANCJA 

1. Dostawca udziela gwarancji jakości i niezawodności dostaw, zgodnie z ofertą przetargową. 

2. Odbiorca zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości oleju napędowego.  

W przypadku ujawnienia złej jakości dostarczanego oleju napędowego Odbiorca ma prawo do: 

a) odrzucenia danej partii dostawy  

b) natychmiastowego zerwania umowy 

c) zakupu na koszt Dostawcy przedmiotowego paliwa u innych dostawców  

d) obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami napraw silników spalinowych, które wynikły ze złej 

jakości dostarczonych produktów. 

3. Każdorazowa dostawa oleju napędowego musi posiadać stosowane świadectwa jakości. 

Odbiorca zastrzega sobie prawo do: 

a) jednorazowego przeprowadzenia w okresie trwania umowy na koszt Dostawcy w wybranym 

przez siebie laboratorium, badania właściwości fizyko-chemicznych dla oferowanego paliwa. 

o ile jakość paliwa nie będzie odpowiadać wymaganym normom, wszystkie koszty związane ze złą 

jakością paliwa (w tym wymiana paliwa w zbiorniku głównym i w zbiornikach pojazdów, wymiana 

filtrów paliwowych, koszty badań i inne koszty związane z jakością paliwa) poniesie Dostawca. 

4. Przy składaniu reklamacji Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć stosowny dokument 

stwierdzający zasadność zgłoszonej reklamacji oraz świadectwo jakości, dowód wydania i 

dokument dostawy, dotyczące reklamowanej partii oleju napędowego. 

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Odbiorca ma prawo do zwrotu wadliwego 

paliwa, będącego przedmiotem reklamacji w celu jego wymiany na wolny od wad. 

6. Dostawca gwarantuje załatwienie roszczeń reklamacyjnych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

reklamacji. 

§ 13 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na sumę stanowiącą 10 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ……………… zł 

(słownie: ……………………………..) w następujących formach : Gwarancja Ubezpieczeniowa, 

które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
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oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Jeżeli na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Wykonawca, w przypadku konieczności jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiającym, to okoliczność ta stanowiła będzie 

nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia w 

pełnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczeń wynikających z niniejszej umowy.   

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po  30 dniach od dnia 

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 14 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty : 

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku 

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem 

obowiązującej stawki podatku VAT; 

b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w 

formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do 

wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i 

nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 

Zamawiający lub Wykonawca; 

 

§ 15 

REGULACJE POZAUMOWNE 

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 

prawa: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, 

z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.); 

2. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji 
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niniejszej umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Szczegółowa charakterystyka zamówienia  

 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO 

W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH, W TYM CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, MASZYNACH 

NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, A TAKŻE REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, 

WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM
1
-

1
 

  
zakresy

2-
 zakresy

2-
 

minimum maksimum minimum maksimum 

 h 
20

4)
 

— 
20

4)
 

— 

Parametr Jednostka 
Olej napędowy 

„standardowy” 

Olej napędowy „o 

polepszonych 

właściwościach 

niskotemperaturowych” 

Liczba cetanowa 
 

51,0 — 51,0 — 

Indeks cetanowy 
 

46,0 — 46,0 — 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/m
3
 820,0 845,0 800,0 840,0 

Zawartość wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych 
% (m/m) — 8,0 — 8,0 

Zawartość siarki mg/kg — 
10,0 

— 
10,0 

Zawartość manganu mg/l — 
2,0 

— 
2,0 

Temperatura zapłonu °C powyżej 55,0 — powyżej 55,0 — 

Pozostałość po koksowaniu
3
-

1 
(z 10% 

pozostałości destylacyjnej) 
% (m/m) — 0,30 — 0,30 

Pozostałość po spopieleniu % (m/m) — 
0,010 

— 
0,010 

Zawartość wody mg/kg — 
200 

— 
200 

Zawartość zanieczyszczeń mg/kg — 24 — 24 

Badanie działania korodującego na miedź (3 h 

w temperaturze 50°C) 
klasa klasa 1 klasa 1 

Stabilność oksydacyjna g/m
3
 — 25 — 25 
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1- Opracowane na podstawie normy PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i 

metody badań. 
2) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano 

warunki normy PN-EN ISO 4259, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R 

(gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie 

PN-EN ISO 4259. 
3) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego 

liczbą cetanową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić 

obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie stwierdzona, 

graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od ko-

nieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30% (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków. 
4) Dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estrów metylowych (FAME) jest to dodatkowe wymaganie. 
5) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250°C i do 350°C dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną Taryfą Celną UE. 
6) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września. 
7) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada. 
8) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego. 

 

 

 Zamawiający nie może określić ilości oleju o polepszonych właściwościach. Ilość 

zamawianego oleju będzie zależała od warunków atmosferycznych ( duże mrozy). Na 

olej standardowy i polepszony zostaje jeden upust. Należy liczyć od ceny producenta. 

 

 Olej napędowy będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby własne. 

 

 Odbiór będzie odbywał się wg. wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy 

autocysternie w litrach bez względu na temperaturę otoczenia. Temperatura 

referencyjna podczas odbioru paliwa nie będzie brana pod uwagę. 

 

 

 

Smarność, skorygowana średnica śladu 

zużycia (WSD 1,4) w temperaturze 60°C 
pm — 460 — 460 

Lepkość w temperaturze 40°C mm
2
/s 2,000 4,500 1,500 4,000 

Skład frakcyjny
5
-

1
: 

     

- do temperatury 250°C destyluje % (V/V) — < 65 — — 

- do temperatury 350°C destyluje % (V/V) 85 — — — 

- 95% (V/V) destyluje do temperatury °C — 360 — — 

- do temperatury 180°C destyluje % (V/V) — — — 
10,0 

- do temperatury 340°C destyluje % (V/V) — — 95,0 — 

Zawartość estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych (FAME) 
% (V/V) — 7,0 — 7,0 

 

Temperatura zablokowania zimnego filtru, 

CFPP 
°C — 0

6)
 -10

7)
 -20

8)
 — -32 

Temperatura mętnienia °C — — — -22 
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Załącznik nr 9 
 
        

 

 

     

WYKAZ SPRZĘTU 

 
 
LP TYP POJAZDU Podstawa dysponowania sprzętem 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 

     Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 


