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1.

Zamawiający:
Gmina Unisław
adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
telefon: 056-686-87-10, fax.: 056-686-87-18
adres e-mail: gmina@unislaw.pl
adres strony internetowej: www.bip.unislaw.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późniejszymi zmianami).

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Unisław (wraz
z dowozem), w ilości 190m3 .
2. Dostarczony olej musi być zgodny z Polską Normą PN-C-96024:2011 oraz spełniać parametry określone
w zał. Nr 1 do siwz.
3. Zamawiający żąda, aby dostawa oleju następowała partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały
czas trwania umowy, bezpośrednio do zbiorników kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Unisław
w niżej wymienionych miejscach:
- Szkoła Podstawowa w Kokocku,
- Szkoła Podstawowa w Grzybnie,
- Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31,
- Hala Widowiskowo-Sportowa w Unisławiu (kotłownia Zespołu Szkół w Unisławiu),
- Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 18.
4. Warunki realizacji dostawy oleju opałowego:
− dostawa oleju opałowego realizowana będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego, od poniedziałku
do piątku w godzinach: 800 do 1400.
5. Do każdej wystawionej faktury dołączony zostanie wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego
z ceną netto 1m3 oleju w dniu złożenia zamówienia.
6. Wielkość zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności
od potrzeb Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia.
8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5 – olej opałowy.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych – rozliczenia dokonywane będą w PLN.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 pkt.1 ust.6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych – w wysokości do 10% wielkości zamówienia podstawowego.
19. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Składanie oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
1.

4.

Termin wykonania zamówienia
Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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5.

6.

Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU (o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp):
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a. 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,
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
d. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. POSIADAJĄ KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ
DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, OBJĘTEJ NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, zgodnie
z aktualnie obowiązującym prawem.
b. ZNAJDUJĄ SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ POZWALAJĄCEJ NA
REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
c. POSIADAJĄ ZDOLNOŚCI TECHNICZNE LUB ZAWODOWE POZWALAJĄCE NA
REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 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 3 dostawy oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż
200.000,00 zł każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
Wypełniony Formularz ofertowy według załącznika Nr 1 do SIWZ. DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z
OFERTĄ.
2) Oświadczenie do postępowania o zamówienie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące
załącznik Nr 2 do SIWZ. DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ.
1)
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7.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ.
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26
UST. 2 USTAWY PZP.
Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
Wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do siwz. DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do siwz.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem”.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub
członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2) W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 6 specyfikacji - wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa
ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać:
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1) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,
2) faksem (numer faksu: 56-686-87-18) w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) elektronicznie - adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do korespondencji: sekretarz@unislaw.pl.
− jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego
żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane"
4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą
faksu, drogą pisemną lub elektroniczną.
9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marek Gesing, tel. 533-303-007, sekretarz@unislaw.pl , faks.
56-686-87-18 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
1) Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
3) Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 10.1 Zamawiający nie
będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami
ustawowymi.
11. Wadium.
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Toruń Nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 z dopiskiem: „Wadium – Dostawy oleju
opałowego".
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy
Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za
zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
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14. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale.
4) Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały kiedy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z wraz
z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Składanie oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
6) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy
muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do merytorycznej treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to musi w swej treści wyraźnie wskazać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
8) Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
9) W „Formularzu ofertowym” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie.
10) Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie
z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
11) Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
12) Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w ”Formularzu
Ofertowym”.
13) Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane, itp.) w sposób
uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
14) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
15) Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Znak sprawy: GK.271.22.2019.MG
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:
„Dostawy oleju opałowego”
Nie otwierać przed 16 grudnia 2019 r. godz. 12.15
16) Wymagania określone w pkt 14.10 - 14.14 nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
17) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, (pokój nr 10 –
sekretariat) - nie później niż do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą
otwierane.
2) Oferta złożona zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data oraz godzina złożenia.
3) Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez
pocztę do zamawiającego w terminie określonym w punkcie 15.1.
4) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r., o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego
(Sala Posiedzeń).
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
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6)

zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej
specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z umową i obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu sprzętu
i na i z miejsca realizacji zadania.
2) Wykonawca ma obowiązek podać w druku „Formularzu oferty” cenę (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie
zamówienia.
3) W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce
zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do
rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający - wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do
podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia
ofert zamawiający odczyta ceny wskazane w „Formularzu oferty”.
17. Informacje dotyczące walut obcych:
Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
18. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:
a. Cena (z VAT) - 60 % (maksymalnie 60 punktów)
b. Termin realizacji dostawy liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego do
dnia realizacji dostawy - 30 % (maksymalnie 30 punktów)
c. Termin płatności – 10% (maksymalnie 10 punktów)
2. Spośród ofert nieodrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą tj. ofertę, która uzyska najwyższą łączną sumę punktów w kryterium ,,cena” oraz
,,termin płatności faktury” i „termin dostawy” (Td)
3. Punkty w kryterium ,, cena” (Pc) będą przyznane wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin : C0) x 60 pkt. gdzie:
Pc -ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę;
Cmin.- najniższa cena zaoferowana w postępowaniu;
C0-cena oferty, dla której wynik jest obliczany.
4. Punkty w kryterium ,, Termin dostawy” - (Ptd) przyznawane będą w sposób następujący:
Punktacja :
Dostawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia - 30 pkt.
Dostawa w ciągu 48 godzin od zgłoszenia - 20 pkt.
Dostawa w ciągu 72 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.
Dostawa powyżej 72 godzin – 0pkt.
5.

Punkty w kryterium ,,termin płatności faktury” (Pt) przyznawane będą w sposób następujący :
(Maksymalny punktowany termin płatności wynosi 30 dni)
30 dni -10 pkt
21 dni – 6 pkt.
14 dni – 3 pkt.
7 dni - 0 pkt.
Uwaga! Minimalny termin płatności wymagany przez zamawiającego wynosi 7 dni .
Dla terminu 7 dni liczba punktów przyznanych w kryterium ,, termin płatności” wynosi 0
Oferty w , których Wykonawca wskaże termin płatności krótszy niż 7 dni zostaną odrzucone.
Jako niezgodne z SIWZ
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Liczba punktów przyznanych ofercie:
Punktacja oferty (Po) = Pc + Ptd +Pt (maksymalnie 100 pkt)
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub
więcej ofert o takiej samej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne
omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy pzp.
10. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, dopuszczalne jest przesłanie treści wyjaśnienia faksem
11. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści
informację na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w zakresie zgodnym z art. 92 ustawy
pzp.
6.

19. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego
1) Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@unislaw.pl lub wysyłając
korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych w Gminie Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.”,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Unisław oraz osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
10) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
a)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20. Dodatkowe informacje:
1) Projekt umowy stanowi załącznik Nr 6 do siwz.
2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
odrębnym pismem,
3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i ofercie.
5) Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji,
co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w
celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.
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6)
7)
8)

9)
10)

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy – zmiany określone zostały
w projekcie umowy.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenie i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez zamawiającego
wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

21. Informacje uzupełniające:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Załączniki do siwz:
Nr 1.
Formularz oferty.
Nr 2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań.
Nr 3.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Nr 4.
Wykaz zrealizowanych dostaw.
Nr 5.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Nr 6.
Projekt umowy.
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Załącznik Nr 1 do siwz
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
GMINA UNISŁAW
UL. PARKOWA 20, 86-260 UNISŁAW
Przedmiot zamówienia: - „Dostawy oleju opałowego”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Województwo ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail):………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
tel.056-686-87-10, faks. 056-686-87-18
NIP 875-148-68-46
REGON 871118543
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Oferujemy dostawę oleju opałowego o parametrach:
Lp.

Właściwości

Wymagania

Jednostka miary

1

Gęstość w 15 °C

max. 860

kg/m3

2

Wartość opałowa

min. 42,6

MJ/kg
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3

Temperatura zapłonu

min. 56

°C

4

Lepkość kinematyczna w 20 °C

max. 6,00

mm2/s

- do 250 °C destyluje

max. 65%

V/V

- do 350 °C destyluje

min. 85%

V/V

6

Temperatura płynięcia

max. -20

°C

7

Pozostałość po koksowaniu w 10 %
pozostałości destylacyjnej

max. 0,3%

m/m

8

Zawartość siarki

max. 0,100%

m/m

9

Zawartość wody

max. 200

mg/kg

10

Zawartość zanieczyszczeń stałych

max. 24

mg/kg

11

Pozostałość po spopieleniu

max. 0,01%

m/m

Skład frakcyjny:
5

a. za ceny podane poniżej (podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, które są konieczne do jego należytej realizacji):

Lp.

Cena 1 m3 oleju
opałowego netto
publikowana na
stronie internetowej
producenta z dnia
04.12.2019 r.

1

2

Marża w zł za 1m3 Upust w zł za1 m3
oleju opałowego – oleju opałowego –
niezmienna w
nie zmienny w
trakcie trwania
trakcie trwania
umowy
umowy
3

Cena netto 1 m3
oleju
opałowego
po
marży/upuście

Cena brutto1 m3
oleju opałowego
(kol. Nr 5 +
podatek VAT)

Maksymalne
ilość
określona w
siwz
m3

5

6

7

4

Olej
opałowy

Cena brutto
(kol. 6x7)
8

190

SŁOWNIE (cena brutto)………………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

b. oferuję

,,Termin realizacji dostawy oleju opałowego”

………..…

dni od dnia złożenia

zapotrzebowania na dostawę przez Zamawiającego,
c. oferuję „Termin płatności faktur”

………….

dni od dnia złożenia prawidłowo wypisanej

faktury w siedzibie Zamawiającego lub od dnia wpływu faktury przesłanej pocztą,
d. oświadczam, w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty PROWADZI /
NIE PROWADZI*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrócony
VAT) w zakresie wymienionych w załączniku do oferty towarów i usług (nazwa, rodzaj, ilość,
wartość bez podatku), zgodnie z zał Nr 11 do ustawy o podatku VAT oraz przepisami tejże
ustawy (towary i usługi należy wymienić w osobnym załączniku do oferty),
e. oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,
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f. oferuję olej opałowy lekki pochodzący od producenta (podać nazwę i adres strony internetowej
producenta) ....................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

g. oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego.
h. oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze
wzorem umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
i. oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni .
j. zobowiązuję się zrealizować przedmiot umowy
a) własnymi siłami*
b) zamierzam zlecić wykonanie części / całości zamówienia podwykonawcy/om*
Rodzaj, zakres oraz wartość dostaw, których realizację zamierzam zlecić podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

c) nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)…………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………………………………………..
k. w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.
l.

oferta zawiera …………. ponumerowanych stron.

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

(data)

*)

– niepotrzebne skreślić

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do siwz
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawy oleju opałowego” prowadzonego przez Gminę Unisław,
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawy oleju opałowego” prowadzonego przez Gminę Unisław
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy PZP
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4-5 ustawy
PZP

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. 4-5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………...........………
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA

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.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA
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.
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.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawy oleju opałowego”
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat, następujące
zamówienia polegające na dostawie oleju opałowego:
Lp.

Nazwa i zakres pracy wykonanej przez
Wykonawcę

Nazwa i adres
zamawiającego

Wartość brutto
zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę

Początek
miesiąc - rok

koniec
miesiąc - rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czas realizacji

W załączeniu przedstawiamy dokumenty potwierdzające prawidłowe i terminowe wykonanie w/w
zamówień.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ / LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy oleju
opałowego” prowadzonego przez Gminę Unisław, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
oświadczamy, że:
1) Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.)*
2) Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.)*:
Nazwa podmiotu wchodzącego
w skład grupy kapitałowej

L.p.

Adres podmiotu wchodzącego
w skład grupy kapitałowej

* niepotrzebne skreślić
UWAGA! W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelkę.

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

(data)

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

(pieczęć Wykonawcy)

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

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

/PROJEKT/ UMOWA Nr……………………………………………
zawarta w dniu ………………………………………… w Unisławiu,
pomiędzy:
Gminą Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, NIP 875-148-68-46
reprezentowaną przez:
1. Jakuba Danielewicza – Wójt Gminy
2. Radosława Piekarskiego – Skarbnik Gminy - kontrasygnata
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawy oleju opałowego” została zawarta umowa następującej
treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostawach oleju
opałowego na potrzeby Gminy Unisław – w zakresie określonym w SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

§2
Wykonanie dostaw, o których mowa w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie w terminach uzgodnionych
z Zamawiającym, jednak nie później niż w ciągu …………………… (w zależności od terminu oferty
najkorzystniejszej) od otrzymania zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, w dni robocze (od
poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00.
Zamawiający może bez żadnych konsekwencji odmówić przyjęcia dostawy poza wyznaczonymi w pkt.
1 godzinami i rozpocząć naliczanie kar określonych w § 6 niniejszej umowy.
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wykonawca będzie stosował w całym okresie obowiązywania umowy upust/marżę (w zależności od cen
oferty najkorzystniejszej) zgodnie z przedstawioną ofertą na 1 m3 netto oleju opałowego lekkiego, który
wynosi ………………………………………….. zł słownie: ……………………………………………………………………… za każdy 1m3.
Wykonawca dostarczać będzie własnym specjalistycznym transportem olej opałowy do kotłowni
wskazanych w siwz.
Ustala się, że Zamawiający dokona zapłaty dla Wykonawcy za dostarczony olej opałowy w terminie
…… dni (w zależności od terminu oferty najkorzystniejszej) od daty otrzymania faktury (po każdorazowej
dostawie częściowej). Do faktury należy dołączyć wydruk ze strony internetowej producenta oleju
opałowego zawierający cenę netto 1 m3 oleju opałowego w dniu złożenia zamówienia.
Faktury za dokonywane częściowe dostawy oleju opałowego w ramach niniejszego zamówienia
wystawiane będą na następujących płatników/odbiorców:
1. Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, NIP 875-148-68-46, - olej dostarczany do
kotłowni w budynku przy ul. Parkowej 18, 86-260 Unisław,
2. Gmina Unisław (dane jw.) z dopiskiem Hala Widowiskowo-Sportowa – 50% oleju
dostarczanego do kotłowni Zespołu Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław,
3. Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław, NIP 875-140-77-81 – 50% oleju
dostarczanego do kotłowni Zespołu Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław,
4. Szkoła Podstawowa w Kokocku, Kokocko, NIP 875-140-62-44,
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5. Szkoła Podstawowa w Grzybnie, Grzybno, NIP 875-140-55-17.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zakupu oleju opałowego (w stosunku do ilości
określonej w postępowaniu). Z tytułu ewentualnych zmian ilości Zamawianych Wykonawca nie ma
prawa rościć żadnych żądań względem Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym
wszystkie koszty dostarczenia materiału.
8. Dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej oleju (1 m3) w okresie obowiązywania umowy, która może
wynikać jedynie ze zmian ceny zbytu u producenta oleju lub stawki podatku VAT.
6.

§3
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia
w przypadku zaniedbań w wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie
jakości i kompletności dokonywanych dostaw.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy realizacja umowy będzie niekorzystna dla Zamawiającego.
4. Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia.
5. W sytuacji określonych w ust. 1-3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego
mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy.
b) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy.
7. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny
odbioru przedmiotu zamówienia.
§4
Zmiany treści zawartej umowy
Strony ustalają, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które
mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy:
− zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
− zmian wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
− zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - na skutek nie wykorzystania planowanej ilości oleju
opałowego.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączników będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych
na piśmie za zgodą obu stron.
2. Zmiana ceny oleju opałowego nie wymaga dokonania zmian niniejszej umowy na piśmie w formie aneksu,
jedynie udokumentowanie zmiany na zasadach określonych w siwz.
1.

§6
Kary umowne
3. Za niewykonanie lub niewykonanie w wymaganym terminie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zapłacenia kary umownej
w wysokości;
− 0,1% wartości danej dostawy za każdą godzinę zwłoki licząc od upływu …. (w zależności od terminu
dostawy wskazanego w ofercie Wykonawcy) godzin od złożenia zlecenia przez przedstawiciela
Zamawiającego na dostawę częściową,
− 10% wartości kontraktu określonego w ofercie Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy.
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1.
2.

§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo i rzeczowo siedzibie Zamawiającego.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

