Załącznik nr 1
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016,
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej
dalej ustawą, dotyczące:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ
OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016, że brak jest
podstaw do wykluczenia mnie, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), z powyższego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ
OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016, oświadczam, że
przynależę/nie przynależę do grupy kapitałowej1 zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 ze zm.).
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej załączam listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*/nie dotyczy*

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

1

Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 4
WZÓR OFERTY
Zamawiający
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07 – 323 Zaręby Kościelne
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust. 8, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.......................................................................................
numer telefonu: ………………………….
Numer faksu: ……………………………
e-mail
.........................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07 - 323 Zaręby Kościelne
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ przy jednoczesnym uwzględnieniu stałej przez
cały okres trwania umowy stawki marży / rabatu w porównaniu do cen producenta:
…………………………….

Proponowana marża/rabat
1.Cena oferty wraz z transportem na dzień 05.11.2015r. przy szacunkowej wielkości zamówienia
100,00 m3 (słownie : sto metrów sześciennych) – waga kryterium : 97% ,wynosi:
cena netto za 1 m3 oleju opałowego …………….zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..….)
należny podatek VAT za 1 m3 oleju opałowego ……………………zł
(słownie …………………………………………………………………………………….)

2.Wartość zamówienia ogółem
wartość netto …………….zł
(słownie ……………………………………………………………….……………………)
należny podatek VAT ………….zł
wartość brutto ……………zł, (słownie ……………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………..)
3. Termin realizacji dostawy – waga kryterium – 3%
4. Termin w którym każdorazowo nastąpi realizacja dostaw oleju opałowego licząc od momentu
złożenia zamówienia - …… dni*
* Dopuszczone przez Zamawiającego terminy realizacji dostaw wynoszą: 1,2,3 lub 4 dni.
5. Zamówienie będzie realizowane w okresie do 30 kwietnia 2016 roku.
6. Termin płatności faktur – 30 dni.

7. Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia: ……………….
2) akceptujemy warunki płatności, dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury,
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) ………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
8. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9. Oferta została złożona na …………………….. stronach
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Załącznik Nr 5
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
U MOWA
zawarta w dniu …………… 2015 roku pomiędzy ……….. w Zarębach Kościelnych
reprezentowaną przez:
……………………………
zwanego dalej " Zamawiającym ",
a………………………………………………………………….., zwanym dalej " Dostawcą"
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 , poz. 907, z późn.
zm.) na dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015, nr sprawy RGK
271.16.2014, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. " Zamawiający " zleca , a " Dostawca " zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego
zgodnie ze złożoną ofertą i zapotrzebowaniem w okresie od listopada 2015 roku do 30
kwietnia 2016 roku, w ilości:
- olej opałowy lekki w ilości 100,00 m3 o następujących parametrach:
wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg
gęstość w temperaturze 150 C – max 0,860 g/cm3
temperatura zapłonu – min. 56 0C
temperatura płynięcia – max. – 200 C
zawartość siarki – max. 0,20 % (m/m),
zawartość wody – max. 200 mg/kg
barwa - czerwona
w cenie …….. zł brutto (wraz z podatkiem VAT) za 1 m3.
wartość całego zamówienia brutto wynosi …………. zł.
zgodnie z zestawieniem potrzeb i terminarzem realizacji dostaw stanowiących załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część (załącznik nr 6 do SIWZ).
W/w ceny zawierają cenę opału, załadunek, rozładunek, transport, ważenie oraz podatek VAT.
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (zgodnie z przedstawioną ofertą)
w kwocie brutto ………………zł, słownie:……………………………………, która jest kwotą
maksymalną. Na cenę ostateczną składać się będzie suma składników jednostkowych cen
przedstawionych w pkt. 1.
Dostawca do każdej partii dostarczonego opału dołączy dokument potwierdzający wymagania
jakości opału i przedłoży go po dostarczeniu opału.

§ 2.
1. Podane w § 1 pkt. 1 cena brutto łącznie z podatkiem VAT w okresie obowiązywania umowy
może ulec zmianie tylko i wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty. Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw zależny od
wysokości akcyzy, ceny ropy naftowej na światowych rynkach giełdowych, kursu dolara oraz
warunków na krajowym rynku kształtowanych przez konkurencję, cena dostarczanego przez
Wykonawcę oleju opałowego będzie obliczana na podstawie obowiązującej na dzień
zamówienia u producenta ceny powiększonej o stałą stawkę marży lub pomniejszonej o
zaproponowany w ofercie rabat.
2. Na pisemny wniosek Dostawcy, w przypadku zmiany cen kalkulacyjnych jego zakupu w
kopalni/rafinerii istnieje możliwość zmian cen jednostkowych na zasadach określonych w
SIWZ pkt. 16.
3. Dokumentem potwierdzającym potrzebę zmian cen jest informacja o zmianie cen w rafinerii,
którą dostawca dołączy do faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie cena z dnia zamówienia.
§ 3.
Opał będzie dostarczany zgodnie z harmonogramem, po uprzednim zgłoszeniu Dostawcy
telefonicznie lub faxem z …….. – dniowym wyprzedzeniem.

1.

2.
3.

§ 4.
Zapłata za dostarczony olej opałowy następować będzie w formie bezgotówkowej (przelew
bankowy) na podstawie faktur VAT (na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze)
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury i zrealizowania
dostawy.
W razie opóźnień w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może wstrzymać się z
realizacją dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
§ 5.

W przypadku nie wykonania zlecenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia opału innej
jakości niż określonej w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od warunków umowy w
trybie natychmiastowym.
§ 6.
Za nie dostarczenie w terminie (zamówienie telefoniczne lub faxem) dostawy opału, Dostawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 2% nie dostarczonej dostawy za każdy dzień
zwłoki licząc od dnia następnego po ustalonym dniu na dostawę.
§ 7.
1. Za dostarczenie opału niższej jakości niż określonej w umowie Dostawca zapłaci
Zamawiającemu 50% wartości danej dostawy plus koszty badania jakości opału.
2. Dostawca może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu jakości opału składając
zamawiającemu „certyfikat jakości”, wystawiony i potwierdzony przez rafinerię , z której
pochodzi olej.

§ 8.
1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z
podwykonawcą powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do powiadomienia
Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za zrealizowane przez podwykonawcę
roboty, w terminie trzech dni od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy.
3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo w zakresie dostaw, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym
mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedstawić
Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14 –
dni od przekazania może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia
ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie
zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa
w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w
terminie 14 dni od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w
ust.3. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Przepisy ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
7. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane:
a) jeżeli dostawy objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były
wykonywane przez podwykonawców ( w tym również dalszych podwykonawców) dostaw do
faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenia podwykonawcy/
podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy
wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia,
b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców ( w tym dalszych
podwykonawców) dostaw lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega
z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku
dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do
wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w
zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Wstrzymana
płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a
Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentów, ze należne płatności zostały wykonane.
8. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi
rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20.000 zł

lub odstąpić od umowy.
9. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu
szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w
zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia
takiej informacji.
10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w
tym również podwykonawców i dalszych podwykonawców.
§9
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej partii przedmiotu zamówienia
Dostawca wymieni niezgodny z umową towar na właściwy.
§ 10.
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
§ 12.
Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez obie strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór
zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego według siedziby Zamawiającego.
§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności podpisanego przez obie strony.
§ 14.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający
..............................................

Dostawca
........................................

Załącznik nr 6

HARMONOGRAM DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

W SEZONIE GRZEWCZYM
2015/2016

Miesiąc
dostawy

LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
KWIECIEŃ

Razem

Szkoła
Podstawowa w
Zarębach
Kościelnych

Urząd
Gminy
Zaręby
Kościelne

Budynek
Komunalny
ul. Leśna

Budynek
Komunalny
ul.
Kowalska

Świetlica
Świerże
Zielone

Świetlica
Kępiste
Borowe

-10.00

4,00
4.00

2,00
2.00

4,00
4.00

1,00
---

1,00
--

15.00
15.00
10.00
50.00

4.00
4.00
1.00
17.00

2.00
2.00
2.00
10.00

4.00
4.00
1.00
17.00

1.00
1.00
--3.00

1.00
1.00
--3.00

OGÓŁEM : 100.00 m3

