Nr postępowania: 6/2020/PN
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Numer REGON
Numer NIP

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”
1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia:

Rodzaj paliwa

Cena
producenta z
dnia
24.11.2020 r.
netto w zł/litr

Marża
Wykonawcy
netto
(niezmienna
w okresie
trwania
umowy)
w zł/litr

Upust
Wykonawcy
netto
(niezmienny
w okresie
trwania
umowy)
w zł/litr

Cena netto w
zł/litr (Suma
kolumn 2 i 3
minus
kolumna 4)

Podatek VAT

Cena brutto w
zł 1 litra
(Suma
kolumn 5 i 6)

Szacunkowa
ilość paliwa w
litrach

Wartość brutto
w zł łącznie
(Iloczyn
kolumn 7 i 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Olej
napędowy

170 000
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1. Oświadczam(y) że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami specyfikacji i nie wnoszę
do niej zastrzeżeń oraz, że mam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia.
2. Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji projekt umowy został zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam(y), że zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców/ Oświadczam(y),
że powierzymy do wykonania niżej wskazanym podwykonawcom następujące części
zamówienia (niepotrzebne skreślić)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam(y) ,że przedmiot dostawy spełnia wszystkie określone przez SIWZ warunki i
wymagania stawiane przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty spełniają stan prawny i faktyczny na
dzień złożenia oferty.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

\

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Numer REGON
Numer NIP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą:
,, Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów ”
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt 5.2. SIWZ

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w pkt 5.2 SIWZ polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
..............................................................................................................................................
w następującym zakresie:
..............................................................................................................................................

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy

Nr postępowania: 6/2020/PN

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

(pieczęć firmy)
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Numer REGON
Numer NIP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą:
,, Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów’’
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. .............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 p.z.p.)1
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
p.z.p. ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..............................................................................................................................................
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

1

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy

Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku
pozostawić nie wypełnione lub przekreślić.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa
Adres

Ja (My) niżej podpisany(ni)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”
zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
(pełna nazwa i adres wykonawcy)

W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje
rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:
1. zakres moich zasobów dostępnych wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z wykonawcą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust.5 ustawy Pzp odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
Przedstawicieli firmy
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa (projekt)
Umowa nr .......................
zawarta w dniu ................................. r. pomiędzy
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „Korzenna” Sp. z o.o.
z siedzibą w Mogilno 224, 33-326 Mogilno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297589.
Wysokość kapitału zakładowego 1 1 982 100,00 zł.
NIP: 7343282734; REGON: 120617294
zwaną Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Stanisław Przychocki – Prezes Zarządu
a firmą............................................................., z siedzibą w ...................................
adres……………………..
ul. ....................................... tel. ……………………fax
…………..………..NIP………………………
NIP: …………………………… REGON: ……………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą.
Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………………..
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego na podstawie
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami)
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający
na sukcesywnych dostawach oleju napędowego w ilości szacunkowej 170 000 litrów do
zbiornika o pojemności 2500 litrów znajdującego się przy siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o. , 33-326 Mogilno 224 zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zgodnie ze złożoną
ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szacunkowa ilość paliwa może ulec zmianie. Zmniejszenie ilości zamówienia nie stanowi
podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy.
3. Zamawiający oświadcza, że olej napędowy dostarczany w wykonaniu niniejszej umowy
wykorzystuje do celów własnych.
§2
1. Wykonanie umowy nastąpi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt.
3. Do każdej dostawy winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony
przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami:
• gęstość,
• temperatura zablokowania zimnego filtra,
• zawartość siarki,
• temperatura mętnienia oraz
• dokument wydania
§3
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1.Termin realizacji i wielkość zamówienia uzgadniane będą faxem lub telefonicznie. Dostawa
powinna nastąpić nie później niż do godziny 14.00 dnia następnego po dniu złożenia
zamówienia. Zamawiający określa terminy przyjęć dostaw w sposób następujący: dni robocze
(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)
od godz. 7.00 do 14.00).
2.Ilość dostarczonego paliwa będzie ustalana przy przyjęciu temperatury referencyjnej paliwa
150 C na podstawie wydruku z drukarki autocysterny wyposażonej w zalegalizowany układ do
pomiaru wypompowanego paliwa. Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego
świadectwa legalizacji licznika wypompowanego paliwa o numerze zgodnym z numerem
seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym (autocysterna).
3. Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw odpowiednio do okresu ich stosowania: w okresie
letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym
tzw. paliwa przejściowe.
§4
1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia
przedłożenia faktury za realizację poszczególnej dostawy.
§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 litr paliwa wynagrodzenie w wysokości :
a) oleju napędowego ON - ..…….zł netto + Vat ….% …….zł., razem brutto ………...….…zł,
2. Wynagrodzenie za cały okres trwania umowy nie może przekroczyć kwoty ……………. zł
brutto z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy jeżeli Zamawiający nie dokona zakupu na wymienioną kwotę.
§6
1. Cena na przedmiot zamówienia może ulegać zmianie na mocy aneksu do niniejszej umowy,
tylko w przypadku zmiany cen paliw przez producenta.
2. Marża/Upust* Wykonawcy za przedmiot zamówienia pozostaje niezmienna(y) w okresie
trwania umowy i wynosi …….…… zł netto/ litr paliwa.
§7
1. Wykonawca zapewnia, że paliwo jest wolne od wad, jest dobrej jakości. Paliwa odpowiadają
wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 9 października
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 r. poz. 1680).
Parametry paliw nie ujęte w rozporządzeniu są zgodne z Polskimi Normami.
2. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie
zobowiązany jest do okazania świadectwa jakości paliwa potwierdzającego, że jakość paliwa
jest zgodna z Polską Normą.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy w Banku ………………………………………nr ……………………..
w terminie 30 dni licząc od dnia przedłożenia faktury za realizację poszczególnej dostawy.
2. Płatność na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności (split payment).
3. Zamawiający dokona płatności na konto bankowe umieszczone od 1 września 2019 roku na
stronie Ministerstwa Finansów w wykazie informacji o podatnikach VAT, pod rygorem
odmowy zapłaty.
4. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
734-32-82-734.
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§9
1. W razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę
umowną:
a) 20 % wartości przedmiotu umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
b ) 1 % wartości umownej paliwa nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2.Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Nieterminowe regulowanie należności finansowych przez Zamawiającego, daje podstawę do
naliczenia odsetek ustawowych.
§ 10
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą nastąpić tylko przy zastosowaniu art. 144 Prawa
zamówień publicznych i za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy na warunkach jak poniżej:
a/ zmiana cen za paliwo ale tylko w przypadku zmiany cen paliw przez producenta
b) zmiana stawki podatku VAT
3. W razie 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.
4. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z
tytułu zakupu paliwa przez Zamawiającego w okresie objętym umową tj. do dnia w którym
umowa przestaje obowiązywać.
§ 11
1. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy :
a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,
b) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania umowy,
c) Zamawiający zgłosi uzasadnioną reklamację co do jakości paliw (paliwo nie odpowiada
polskiej normie, zawiera wodę lub olej opałowy albo inne zanieczyszczenia),
d) zwłoka w dostarczeniu paliwa będzie miała istotny wpływ na funkcjonowanie
Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar
umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Niniejszą umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron umowy.

......................................
ZAMAWIAJĄCY
*) niepotrzebne skreślić

.............................................
WYKONAWCA
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Uwaga: załącznik nr 6 składany jest terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy

Nawiązując do złożonej przez nas oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym pod
nazwą

„Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”
w związku z zamieszczoną w dniu ……………………………… na stronie internetowej
Zamawiającego informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że:
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli
ofertę w niniejszym postępowaniu *)
lub
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami *)
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej
grupy kapitałowej *)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
*) – niepotrzebne skreślić
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a,
art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli wykonawcy

