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Rozdział 1. Zamawiający
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
Adres:
07-410 Ostrołęka ul. Witosa 1, biuro przy ul. Psarskiego 17
Telefon:
29 760 68 68
Fax:
29 760 69 45
e-mail:
sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl
adres strony internetowej: www.mosir.ostroleka.pl
godziny pracy:
7:00 - 15:00
Numer NIP:
758-235-15-27
Numer REGON:
145903876

Rozdział 2. Tryb postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) zwanej dalej ustawą PZP. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od równowartości kwot
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów
Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce na rok 2015 według niżej
wymienionych szacunkowych ilości:
3.1.1. Szacunkowe, maksymalne ilości paliwa:
- olej napędowy – 45.000 litrów,
- benzyna bezołowiowa Pb 95 – 10.000 litrów,
- gaz LPG – 1.300 litrów.
Podana powyżej ilość paliwa została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i nie
stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia paliwa dokładnie w tej ilości. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości paliwa. Z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego
ilości paliwa w trakcie realizacji umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
3.1.2. Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami: olej napędowy
powinien spełniać normy PN-EN 590:2009, etylina Pb powinna spełniać normy PN-EN
228:2009, gaz LPG powinien spełniać normy PN-EN 589:2009.
Oferowane paliwa muszą spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 9. grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1058 ze zm.) oraz z dnia 28. grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
gazu skroplonego (LPG) – (Dz. U. z 2006 r. nr 251, poz. 1851 ze zm.).
3.2. Wykonawca powinien dysponować, co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości
nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.
3.3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów po cenach
jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania w stacji paliw wybranego Wykonawcy
pomniejszonych o stały udzielony rabat (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
3.4. Zamawiający wymaga bezgotówkowego pobierania paliwa.
3.4.1. Bezgotówkowe tankowania będą się odbywały na stacji paliw wskazanej w ofercie
Wykonawcy, bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów oraz maszyn i urządzeń
Zamawiającego a także do kanistrów, przez osoby uprawnione do odbioru paliwa.
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3.5. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur wystawianych przez
Wykonawcę w dwóch okresach rozliczeniowych za każdy miesiąc, z czego pierwszy okres
rozliczeniowy przypadać będzie na 15. dzień każdego miesiąca, drugi zaś na koniec każdego
miesiąca.
3.6. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu, ilości i rodzaju
odebranego paliwa z pojazdem na który zostało ono wydane i przekazanie kierowcy wydruku
zawierającego następujące dane identyfikacyjne:
1) miejsce, data i godzina tankowania,
2) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy,
3) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,
4) cenę jednego litra paliwa i wartość paliwa po uwzględnieniu rabatu zgodnego z ofertą
Wykonawcy.
3.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom, w takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
ofercie (w formularzu oferty) części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
3.9. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami,
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustalonym przedstawicielem Wykonawcy.
3.10. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 09134100-8 olej napędowy; 09132100-4 etylina;
09133000-0 gaz LPG

Rozdział 4. Opis części zamówienia
4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu ustawy PZP.
4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.
4.3. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Niedopuszczalne jest
złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części zamówienia. Zamawiający
dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części.
4.4.Dana część zamówienia jest niepodzielna i Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania
wszystkich elementów składowych danej części zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.
4.5. Część I obejmuje zakup oleju napędowego w przewidywanej ilości 45.000 litrów.
4.6. Część II obejmuje zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w przewidywanej ilości 10.000 litrów i
gazu LPG w przewidywanej ilości 1.300 litrów.
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Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 7 ustawy PZP.

Rozdział 6. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od 01. stycznia do
31. grudnia 2016 roku.

Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wykonawca musi posiadać:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)– koncesja
na obrót paliwami ciekłymi.
7.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia.
Wykonawca powinien dysponować, co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości
nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.
7.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
opisanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.
7.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 SIWZ.

Rozdział 8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu
8.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy-pod rygorem
wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP- złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP, sporządzone na podstawie wzoru załącznik nr 3.
8.1.1. aktualną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu wykonawcy KONCESJI
na obrót paliwami ciekłymi na podstawie ustawy z dnia 10. kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm),
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8.2. W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8.2.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów- żąda
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8.2.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga
przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP sporządzonego
na podstawie wzoru załącznik nr 4.1.
8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy- pod
rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP- złożyć
następujące dokumenty:
8.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, sporządzone na podstawie wzoru załącznik nr 4.
8.3.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
8.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotnej społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
8.3.5. Listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy PZP, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, sporządzoną na podstawie wzoru załącznik nr 5
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców lista lub informacja musi być złożona w ofercie przez każdego z nich.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3.1. i 8.3.2., muszą być złożone
w ofercie przez każdego z nich.
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8.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 8.3.2., składa dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
8.4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.5. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń
8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (z wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 8.1.1.,
które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, o którym mowa w pkt
8.2., które wymaga zachowania formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.5.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b) ustawy PZP, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła
wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia wymienione w pkt 8.1.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 8.1.2.mogą być
złożone w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę
b) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2.-8.3.5.
albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być złożone przez
każdego Wykonawcę.
9. Opis sposobu przygotowania ofert
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Każde z zadań stanowi samodzielną część zamówienia. Ofertę można złożyć na jedną lub
dwie części zamówienia.

Część I – Zakup oleju napędowego
Część II – Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i gazu LPG.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.4. Ofertę stanowi wypełniony „FORMULARZ OFRTOWY” (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z
FORMULARZEM CENOWYM (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wymienione w pkt 9.5.
dokumenty.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 SIWZ.
9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia)
względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
9.5.4. Zaparafowany wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ.
9.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określona w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
9.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami co do treści.
9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
9.9. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę.
9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w pkt 9.11. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie
stron.
9.11. Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu. Trwale ze sobą
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy i zaadresowane:
Zamawiający: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 1, biuro przy ul. Psarskiego 17
oraz opisane:
Oferta „Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów SportowoTurystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 roku”
„Nie otwierać przed dniem 22. grudnia 2015 r. , godz. 10:30”
9.13. Wymagania określone w pkt 9.10.- 9.12. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty a wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
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9.14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenia wyrazem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
10.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien
w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także upusty i rabaty zastosowane przez
Wykonawcę.
10.2. Dla potrzeb niniejszego postępowania dane cenowe muszą być podane wg stawek
obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy za 1 litr oleju napędowego, 1 litr benzyny
bezołowiowej oraz 1 litr LPG według cen opublikowanych oficjalnie na portalu internetowym
Moja Ostrołęka obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniach 20 listopada, 27 listopada i
4 grudnia 2015 roku zaś w przypadku stacji paliw, których ceny nie są publikowane na portalu
Moja Ostrołęka ceny paliw z dnia 20 listopada, 27 listopada i 4 grudnia należy udokumentować
wydrukowanym paragonem zakupu gotówkowego paliwa (niefakturowanego).
Ceny (w złotych) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (grosze).
10.3. Wykonawca obliczy cenę oferty w następujący sposób:
-średnia cena jednostkowa brutto (przed upustem) z dnia 20 i 27 listopada oraz 4 grudnia 2015
roku opublikowanych na portalu Moja Ostrołęka lub (w przypadku braku publikacji)
wynikających z wydrukowanych paragonów zakupu gotówkowego,
- wysokość upustu (w procentach),
-cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu,
-łączna cena oferty brutto,
-stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT),
-łączna cena oferty netto.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto.
(Ceny jednostkowe brutto określone w ust. 10.2 zostały przyjęte na potrzeby niniejszego
postępowania i nie będą obowiązywały w czasie trwania umowy).
10.4. W przypadku udzielania rabatu musi on obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy
w niezmiennej kwocie i będzie każdorazowo odliczany od każdego litra zakupionego paliwa, po
aktualnie obowiązujących cenach w dniu jego zakupu na stacji paliw wybranego Wykonawcy.
10.5. Wykonawca w formularzu cenowym dla danej części zamówienia, jest zobowiązany wpisać:
kwotę brutto udzielonego rabatu, cenę jednostkową brutto za 1 litr paliwa po uwzględnieniu
udzielonego rabatu oraz wartość dostaw brutto.
10.6. W formularzu oferty należy podać wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
odpowiednio dla danej części zamówienia. Wartość brutto winna być wyliczona uprzednio z
formularza cenowego.
10.7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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10.8. Ostateczna cena oferty oraz ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę, winny być
liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust. 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Kwotę
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla cz. I
i cz. II zamówienia).
10.10. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy PZP i
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym
mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego
poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP.

Rozdział 11. Wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.
Rozdział 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Miejski Zarząd Obiektów SportowoTurystycznych i Infrastruktury Technicznej, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 1 biuro przy
ul. Psarskiego 17 sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

22. grudnia 2015 r.

do godz.

10:00

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 17
w dniu 22. grudnia 2015 o godzinie 10:30.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę złożoną po terminie na zasadach
określonych w art. 84 ustawy PZP.

Rozdział 13. Termin związania ofertą.
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
13.2. 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 60 dni.

Rozdział 14. Kryteria wyboru i oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
14.1. W odniesieniu do każdej części zamówienia Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,
które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
14.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
dla każdej części zamówienia:
L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

1.

Cena (C)

100 %

14.3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
C min
C = ------------------------ x 100 pkt.
Cx
gdzie:
C
Liczba punktów za kryterium „cena”, (do dwóch miejsc po przecinku)
Cmin
najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cx
cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia, zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą
liczbę punktów.
14.4. Zamawiający udzieli zamówienia (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) spełnią
wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma(ją) najwyższą ilość punktów.
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których
mowa w pkt 14.5. 1), również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
14.7. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia, zostanie
podpisana umowa. Wzory umów w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 7
do SIWZ.
14.8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w BZP.
14.9. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej,
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3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
5) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.9.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ.
14.9.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian:
1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych
od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
2) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo-finansowego dostaw,
3) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
14.9.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
14.9.4.Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy na daną część zamówienia uregulowane są
w załączniku nr 6 wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
15.1.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 PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy
PZP.
15.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. W niniejszym
postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
15.3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przestawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
15.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
15.5. Terminy wniesienia odwołania:
15.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art.27 ust.2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
15.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
15.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.15.5.1. i 15.5.2. wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
15.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
15.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy
działu VI ustawy PZP.
15.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
15.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

Rozdział 16. Opis sposobu porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści SIWZ.
16.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie (nr faksu: 29
760 69 45; e-mail: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl), z uwzględnieniem pkt 16.2. Zamawiający
wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub elektronicznie
faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji..
16.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
16.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Miejski Zarząd Obiektów SportowoTurystycznych i Infrastruktury Technicznej 07-410 Ostrołęka ul. Witosa 1 biuro przy
ul. Psarskiego 17.
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16.4. Zamawiający jest zobowiązany 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.
16.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 16.4., lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
16.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 16.4..
16.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
16.6. W przypadku rozbieżności między treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
16.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej.
16.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz
zamieści informację na stronie internetowej.
16.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38
ust. 4a ustawy PZP, oraz jeżeli będzie to konieczne- przedłuży termin składania ofert, zgodnie
z art. 12a ustawy PZP.
16.10. Zamawiający wyznacza Panią Zofię Skoczeń (tel: 29 760 68 68) do kontaktowania się
z Wykonawcami.
Wykaz załączników do SIWZ
Lp.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

2

Załącznik nr 2

Wzór formularza cenowego

3

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

4

Załącznik nr 4

5

Załącznik nr 4.1.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy PZP
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy PZP – w odniesieniu do podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega, wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2b ustawy PZP, na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a które to
podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia
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6

Załącznik nr 5

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

7

Załącznik nr 6

Wzór umowy

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści Rozdziału 9
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
data ...............................
Zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Technicznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

L.p.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przestępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za
następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia to jest:

Cena za wykonanie części I przedmiotu zamówienia wynosi:
Wartość z podatkiem VAT...........................................................................PLN*
(słownie:......................................................................................................... PLN)

*( wpisać wartość z kolumny „g” formularza cenowego dla części I)

Cena za wykonanie części II przedmiotu zamówienia wynosi:
Wartość z podatkiem VAT...........................................................................PLN
(słownie:......................................................................................................... PLN)

*( wpisać wartość z kolumny” g” formularza cenowego dla części II)
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5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : od dnia 01/01/2016 r. do dnia 31/12/2016r.
6. OŚWIADCZENIE
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
4) oferowane paliwa spełniają Polskie Normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 09. grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.)) oraz z dnia 28. grudnia 2006 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) – (Dz. U. z 2006 r. nr 251, poz. 1851 ze zm.),
5) jesteśmy związani złożoną ofertą przez 30 dni,
6) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za
realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 9.5. SIWZ)
zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu
każdego z nas]*,
8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
9) na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania]*
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)

10) [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]* :
Nazwa części zamówienia

L.p.
a)
b)

* - niepotrzebne skreślić
11) załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
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6. …………………………......…………………………………………………………
7. ……………………….....……………………………………………………………
8. ……………………….....……………………………………………………………
9. ……………………….....……………………………………………………………
10. ……………………...………………………………………………………………
Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach.

7. PODPISY
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby
(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpisy(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do
podpisania
niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

1)

2)

……………………………………. dnia ……………………..
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Załącznik do formularza ofertowego

WYKAZ STACJI PALIW
Oświadczamy, że dysponujemy stacją(ami) paliw, która(e) będzie(będą)realizowała(y)
przedmiot zamówienia. Wskazana(e) w poniższym wykazie stacja(e) paliw zlokalizowana(e)
jest(są) nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.

L.p.

Adres stacji paliw zapewniającej(ych)możliwość tankowania
w dni robocze w godz. 7:00 – 19:00

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:
.......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”

19/31

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wzór Formularza cenowego
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Technicznych i Infrastruktury Technicznej
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

L.p.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

FORMULARZ CENOWY
*Część I:
L.p.

Opis

Ilość
litrów

a

b
Olej
napędowy

c

1.

Średnia cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa
(w zł) z dnia 20,
27 listopada i
4 grudnia
2015 roku
(zgodnie z
opisem w
rozdziale 10)
d

Kwota
brutto
udzielonego
rabatu od 1
litra paliwa

Cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa
po uwzględnieniu
udzielonego rabatu
(kol. d - kol. e)

Wartość
brutto ogółem
(kol. c * kol. f)
(w zł)

e

f

g

X

X

45.000
Łącznie

Wartość brutto dla części I zamówienia.................................................................................................................
Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT).............................................................................. ...............
Łączna cena oferty netto dla I części zamówienia .................................................................................................

*Część II:
L.p.

Opis

Ilość
litrów

a

b
Benzyna
bezołowiowa
Pb 95

c

1.
2.

LPG

Średnia cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa
(w zł) z dnia 20,
27 listopada i
4 grudnia
2015 roku
(zgodnie z
opisem w
rozdziale 10)
d

Kwota
brutto
udzielonego
rabatu od 1
litra paliwa

Cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa
po uwzględnieniu
udzielonego rabatu
(kol. d - kol. e)

Wartość
brutto ogółem
(kol. c * kol. f)
(w zł)

e

f

g

X

X

10.000
1.300
RAZEM:

*wypełnić dla tej(tych) części zamówienia, której(ych) dotyczy złożona oferta.
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Wartość brutto dla części II zamówienia................................................................................................................
Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT).............................................................................................
Łączna cena oferty netto dla II części zamówienia ...............................................................................................

...................................... , dn. ....................................
Podpisano:
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”,
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.)
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

….............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”,
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

….............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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Załącznik Nr 4.1. do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
PZP – w odniesieniu do podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a które to podmioty będą
brały udział w realizacji części zamówienia

Nazwa podmiotu:

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na:
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”,
oświadczam, że w odniesieniu do:
..................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)
brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.)

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

….............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

INFORMACJA
o przynależności do grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”
Informuję, że:
* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy PZP.
**należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy PZP.
w skład której wchodzą następujące podmioty:
L.p.

Nazwa

Adres

1.
2.
(...)

_________________________ dnia ________

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”

25/31

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (projekt)

dot. części I zamówienia
UMOWA
zawarta w dniu ………………. w Ostrołęce pomiędzy:
Miejskim Zarządem Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej,
z siedzibą: ul. Witosa 1, 07 - 410 Ostrołęka
reprezentowanym przez:
- Pana Roberta Juchniewicza – Dyrektora MZOSTiIT
-Pana Radosława Stachacza – z-cę Dyrektora MZOSTiIT
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
działającym na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (lub KRS) pod numerem
………………………..…., kapitał zakładowy………………………………………
NIP …………………………………… REGON ……………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………… - …………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliwa płynnego w postaci oleju napędowego w przewidywanej
ilości 45.000 litrów w ramach sukcesywnych tankowań do pojazdów służbowych oraz maszyn
i urządzeń spalinowych Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury
Technicznej w Ostrołęce.
2. Wymieniona w ust. 1 ilość paliwa ma charakter szacunkowy. Zamawiający nie ma obowiązku
zakupu całej tej ilości. Może zakupić mniejszą ilość paliwa niż podana ilość szacunkowa,
bez żadnych konsekwencji finansowych.
3. Bezgotówkowe tankowania będą się odbywały na stacji (stacjach) paliw wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie do zbiorników paliwa pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń
spalinowych (wykaz stanowiący załącznik do niniejszej umowy) oraz kanistrów, przez osoby
uprawnione do odbioru paliwa (wykaz stanowiący załącznik do niniejszej umowy).
§ 2.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji umowy: od dnia 01/01/2016 r. do dnia 31/12/2016 r.
§ 3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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1) wykonywania przedmiotu umowy w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze
złożoną ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część
umowy.
2) zapewnienia tankowania pojazdów olejem napędowym dla potrzeb Zamawiającego w sposób
ciągły i niezakłócony ewentualnymi brakami paliwa na swojej(ich) stacji (stacjach) paliw.
3) prowadzenia zestawienia poboru paliwa, w którym dokona jednoznacznej identyfikacji terminu,
ilości i rodzaju odebranego paliwa z pojazdem, na który zostało ono wydane, a jeżeli tankowanie
odbyło się do kanistra – identyfikacji terminu, ilości i rodzaju odebranego paliwa z oznaczeniem
dokładnego celu przeznaczenia paliwa (jaki pojazd służbowy/maszyna/urządzenie spalinowe).
Niniejsze zestawienie będzie każdorazowo potwierdzane czytelnym podpisem osoby pobierającej
paliwo.
4) każdorazowego przekazania osobie pobierającej paliwo a upoważnionej zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej umowy, wydruku zawierającego następujące dane identyfikacyjne:
a) miejsce, data i godzina tankowania,
b) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko osoby pobierającej paliwo,
c) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,
d)cenę jednego litra paliwa i wartość paliwa po uwzględnieniu rabatu zgodnego z ofertą
Wykonawcy.
5) udostępnienia Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentu badań potwierdzającego jakość
oferowanego paliwa, wystawionego przez uprawniony do tego organ.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego paliwa, zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku, w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013 r., poz.1058 ze zm.).
3. W przypadku podejrzewania przez Zamawiającego, że jakość sprzedawanego paliwa jest niezgodna
z obowiązującymi normami i standardami, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań
laboratoryjnych paliwa, a w razie potwierdzenia jego niezgodności, kosztami badań zostanie
obciążony Wykonawca. Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych
awarii układu zasilania pojazdów, maszyn i urządzeń spalinowych zasilanych danym rodzajem
paliwa.
§ 4.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przewidywana maksymalna wartość zamówienia dla oleju napędowego wynosi: ……… zł brutto.
2. Kwota brutto udzielonego rabatu liczona od każdego litra zakupionego paliwa jest stała
i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi: ……….. .
3. Zamawiający za odebrane paliwo będzie rozliczał się z Wykonawcą po cenach jednostkowych
obowiązujących na stacji (stacjach) paliw Wykonawcy w dniu odbioru paliwa, pomniejszonych o
stały, określony w ust. 2 rabat.
4. Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie maksymalnie w dwóch okresach
rozliczeniowych za każdy miesiąc, z czego pierwszy okres rozliczeniowy przypadać będzie do
15 dnia każdego miesiąca, a drugi na koniec każdego miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni
dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca za dany okres rozliczeniowy wystawi
Zamawiającemu faktury, na podstawie prowadzonego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 3 niniejszej umowy.
5. Należność za pobrane paliwo Zamawiający będzie regulował po otrzymaniu faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty wystawienia każdej z faktur.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać faktury do Zamawiającego najpóźniej do 7 dni od daty ich
wystawienia.
7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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§ 5.
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,
2) za każdorazowy brak możliwości zatankowania na stacji paliw Wykonawcy, który wystąpił
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,19% wartości umownej opóźnionej
dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania ustalonego w ust. 1 okresu
wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez drugą Stronę.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 1 lub 2 Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę
zakazu.
4. Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa zamówień publicznych.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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dot. części II zamówienia
UMOWA
zawarta w dniu ………………. w Ostrołęce pomiędzy:
Miejskim Zarządem Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej,
z siedzibą: ul. Witosa 1, 07 - 410 Ostrołęka
reprezentowanym przez:
- Pana Roberta Juchniewicza – Dyrektora MZOSTiIT
-Pana Radosława Stachacza – z-cę Dyrektora MZOSTiIT
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
działającym na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (lub KRS) pod numerem
………………………..…., kapitał zakładowy………………………………………
NIP …………………………………… REGON ……………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………… - …………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliwa w postaci benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG
w ramach sukcesywnych tankowań do pojazdów służbowych oraz maszyn i urządzeń
spalinowych Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
w Ostrołęce, w przewidywanej ilości:
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 10.000 litrów.
b) LPG – 1.300 litrów
2. Wymienione w ust. 1 ilości paliw mają charakter szacunkowy. Zamawiający nie ma obowiązku
zakupu całych tych ilości. Może zakupić mniejsze ilości paliw niż podane ilości szacunkowe, bez
żadnych konsekwencji finansowych.
3. Bezgotówkowe tankowania będą się odbywały na stacji (stacjach) paliw wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie do zbiorników paliwa pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń
spalinowych (wykaz stanowiący załącznik do niniejszej umowy) oraz kanistrów, przez osoby
uprawnione do odbioru paliwa (wykaz stanowiący załącznik do niniejszej umowy).
§ 2.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji umowy: od dnia 01/01/2016 r. do dnia 31/12/2016 r.
§ 3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
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1) wykonywania przedmiotu umowy w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
ze złożoną ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralną
część umowy.
2) zapewnienia tankowania pojazdów, pobierania benzyny bezołowiowej Pb 95 i LPG dla potrzeb
Zamawiającego w sposób ciągły i niezakłócony ewentualnymi brakami paliwa na
wyznaczonej(ych) stacji (stacjach) paliw.
3) prowadzenia zestawienia poboru paliwa, w którym dokona jednoznacznej identyfikacji terminu,
ilości i rodzaju odebranego paliwa z pojazdem, na który zostało ono wydane, a jeżeli tankowanie
odbyło się do kanistra – identyfikacji terminu, ilości i rodzaju odebranego paliwa z oznaczeniem
dokładnego celu przeznaczenia paliwa (jaki pojazd służbowy/maszyna/urządzenie spalinowe).
Niniejsze zestawienie będzie każdorazowo potwierdzane czytelnym podpisem osoby
pobierającej paliwo.
4) każdorazowego przekazania osobie pobierającej paliwo a upoważnionej zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej umowy, wydruku zawierającego następujące dane identyfikacyjne:
a) miejsce, data i godzina tankowania,
b) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko osoby pobierającej paliwo,
c) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,
d) cenę jednego litra paliwa i wartość paliwa po uwzględnieniu rabatu zgodnego z ofertą
Wykonawcy.
5) udostępnienia Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentu badań potwierdzającego jakość
oferowanego paliwa, wystawionego przez uprawniony do tego organ.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego paliwa, zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09. grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) oraz z dnia 28. grudnia
2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) – (Dz. U. z 2006 r. nr 251,
poz. 1851 ze zm.).
3. W przypadku podejrzewania przez Zamawiającego, że jakość sprzedawanego paliwa jest niezgodna
z obowiązującymi normami i standardami, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań
laboratoryjnych paliwa, a w razie potwierdzenia jego niezgodności, kosztami badań zostanie
obciążony Wykonawca. Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych
awarii układu zasilania pojazdów, maszyn i urządzeń spalinowych zasilanych danym rodzajem
paliwa.
§ 4.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przewidywana maksymalna wartość zamówienia dla benzyny bezołowiowej i LPG wynosi:
…………….. zł brutto.
2. Kwota brutto udzielonych rabatów liczona od każdego litra zakupionego paliwa jest stała
i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi:
a) dla benzyny bezołowiowej Pb 95 ………..
b) dla LPG ………..
3. Zamawiający za odebrane paliwo będzie rozliczał się z Wykonawcą po cenach jednostkowych
obowiązujących na stacji (stacjach) paliw Wykonawcy w dniu odbioru paliwa, pomniejszonych o
stałe, określone w ust. 2 rabaty.
4. Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie maksymalnie w dwóch okresach
rozliczeniowych za każdy miesiąc, z czego pierwszy okres rozliczeniowy przypadać będzie do
15 dnia każdego miesiąca, a drugi na koniec każdego miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni
dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca za dany okres rozliczeniowy wystawi
Zamawiającemu faktury, na podstawie prowadzonego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust.1
pkt 3) niniejszej umowy.
5. Należność za pobrane paliwo Zamawiający będzie regulował po otrzymaniu faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty wystawienia każdej z faktur.
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6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać faktury do Zamawiającego najpóźniej do 7 dni od daty ich
wystawienia.
7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5.
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,
2) za każdorazowy brak możliwości zatankowania na stacji paliw Wykonawcy, który wystąpił
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,19% wartości umownej opóźnionej
dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania ustalonego w ust. 1 okresu
wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez drugą Stronę.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 1 lub 2 Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę
zakazu.
4. Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa zamówień publicznych.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa sporządzona jest w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w 2016 r.”
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