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SPECYFIKACJA 
 ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
         na „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie  

grzewczym 2012/2013”   
 

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
     Gmina Osiek 
     28-221 Osiek 
     ul. Rynek 1, 
     tel. /015/ 867 12 03  w. 122 
     fax./015/ 867 12 32 
     strona internetowa: www.bip.osiek.iap.pl 
 
 
II. Gmina Osiek zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29. 01. 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na 
wykonanie zadania pn: 
 

         „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie  
grzewczym 2012/2013”                   

 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na 
sezon grzewczy 2012/2013 do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku i Oczyszczalni Ścieków w 
Osieku w ilości do 27 000 litr. 
 CPV 09 13 51 00-5 – olej opałowy 
 
IV. Wymagany termin wykonania zamówienia: 
 
rozpoczęcie : od dnia zawarcia umowy 
zakończenie :  30 kwietnia 2013r. 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia  
tych warunków: 
 
A. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
5) Spełniają warunki i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i ustawie prawa zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223 
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poz. 1655) 
B. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty przez      
Wykonawcę dokumentów określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Na zasadzie : spełnia- 
nie spełnia. 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  
       potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
A. 

1. Prawidłowo wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  
SIWZ. 

2. Prawidłowo wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

3.   Koncesje na obrót paliwami ciekłymi. 
4 Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 
5. Oryginał pełnomocnictwa do złoŜenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona 

przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do złoŜenia 
oferty upowaŜnia równieŜ do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba Ŝe z treści pełnomocnictwa wynika co 
innego. 

 
 
B.  JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
Rzeczypospolitej   Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 
 
 1)  Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej  niŜ     

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert. 

2)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej, niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo 
składania ofert.    

 
VII . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz  
        przekazywanie oświadczeń i dokumentów a takŜe wskazanie osób uprawnionych do  
        porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują zgodnie z wyborem: pisemnie lub faksem. 

2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.  

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając 
treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, niezwłocznie jednak nie 
później niŜ: na dwa dnia przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe 
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wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeŜeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

6. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
o których mowa w pkt 4 i pkt  5, dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 
www.bip.osiek.iap.pl    

7. W sytuacji opisanej w pkt 5 Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.  
O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na 
której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

8. Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści specyfikacji, a takŜe pisemne 
odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

9. Pytania naleŜy kierować do Pana Włodzimierza Wawrzkiewicza – Burmistrza Miasta i 
Gminy Osiek, na adres wskazany w niniejszej Specyfikacji. 

10. Do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przetargu upowaŜniony jest Pan 
Piotr Świerk Fax. 015 8671232 w godzinach od 8:00 do 15:00.  

 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
        Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą Zamawiający moŜe, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o przedłuŜenie 
terminu, o którym mowa w pkt 1., jednakŜe nie więcej niŜ o 60 dni.   

3. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą 

 
X. Opis sposobu przygotowania ofert  
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1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez tego Wykonawcę. 

2. Dopuszcza się moŜliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 
(konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 

- kaŜdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoŜy dokumenty,  o których 
mowa w części VI pkt 3 i 4. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
oświadczenie, o którym mowa w części VI pkt 2 SIWZ złoŜą razem wszyscy 
Wykonawcy składający wspólną ofertę, natomiast pozostałe dokumenty w imieniu 
wszystkich winien złoŜyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, 
od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga 
potwierdzenia spełniania  warunku; 

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą naleŜy przedstawić 
stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres 
odpowiedzialności. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równowaŜnych. 

6. Oferta oraz dokumenty określone Części VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia winny być trwale ze sobą spięte. 

7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści. 

8. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci 
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej 
treści. 

9. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub 
zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, 
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym 
wypadku nie będą uwzględniane.  

10. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane  
(z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 13. W treści oferty winna być umieszczona 
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz  z liczbą i wykazem załączników do oferty. 

11. Wszystkie dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
winno być sporządzone w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz  
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 
naleŜy wraz   z ofertą złoŜyć stosowne pełnomocnictwo. 

12. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty 
powinno być załączone upowaŜnienie do jej podpisania. 
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13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w 
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone ale ponumerowane z zachowaniem 
kontynuacji numeracji stron oferty. 

 
14. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w podwójnych kopertach: zewnętrznej i  

wewnętrznej które będą adresowane na Zamawiającego na adres podany na wstępie      
oraz posiadać będą oznaczenie: Urząd Miasta i Gminy w Osieku, 28-221 Osiek, ul. 
Rynek 1 z dopiskiem przetarg nieograniczony na  

 
         „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013”                  

 

15. Na kopercie oprócz adresu Zamawiającego i oznaczenia wymienionego w punkcie 14         
naleŜy dopisać:  nie otwierać przed  19. 10. 2012r. 

16. Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres oferenta aby moŜna było odesłać 

17. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak 
jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA 

18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezaleŜnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień  publicznych. 

19. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zatrudnienia podwykonawców.  

 
 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu oceny Wykonawców i 
złoŜonych ofert. 
 

1. Ofertę naleŜy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku pok. 103 do dnia  
19. 10. 2012r. do godziny 10:00.  

2. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy równieŜ ofert składanych drogą pocztową.  

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŜej zostaną 
zwrócone Wykonawcom nie otwarte. 

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie 
się w siedzibie Zamawiającego, to jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku w  

      dniu  19. 10. 2012r. w pokoju nr 210 o godzinie 10:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
takŜe informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
warunków  płatności zawartych w ofercie. 
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7. Koperty oznakowane „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcę, 
który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 
zostaną dołączone do oferty. 

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złoŜyli 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania. 

9. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu 
wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów.  

10. Zamawiający wezwie Wykonawców do złoŜenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

11. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 

12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe  
zgodnie art. 88 ust. 1 ustawy Pzp uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych 
poprawek. 

13. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złoŜenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy 
oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach 
wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego 
(2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia 
faktycznego   i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem 
nazwy, siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienia jej 
wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty 
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną oferentom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacja ta 
zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w 
miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1) Cena oferty uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności 
załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia 
wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŜytego podatku VAT. 

3) Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem: 



 7

a) ceny wyjściowej producenta z dnia 17.10.2012.  

b) upustu dla Wykonawcy udzielonego przez producenta oleju opałowego   - stała wartość 
(niezmienna przez okres obowiązywania umowy)  

c) cena jednostkowa netto 

d) podatek VAT (prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym). 

e) Cena jednostkowa brutto, 

 
4. Zamawiający  odrzuca ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia       
zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
         z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

a) cena 100% 
2. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta najkorzystniejsza. 
3. Zamawiający nie będzie oceniał ofert niewaŜnych, ani odrzuconych. 

 

XIV. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,  
         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została 
uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ogłosi wyniki 
postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, 
a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 

3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaŜe miejsce i termin 
podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie nie 
krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ 
przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŜeniem, Ŝe umowa w sprawie 
zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 
jeŜeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 
terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złoŜonej ofercie. 

4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub 
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający 
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia 
postępowania. 

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy 
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia, jeŜeli oferta została złoŜona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜnego wykonania umowy: 
 
Nie przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  
          umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór  
          umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
         w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 
 

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 
 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI rozdział 1,2,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
XVIII. Informacje o przewidzianych zamówieniach dodatkowych  o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych zgodnie z uregulowaniami 
zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozliczenie za 
roboty wchodzące w zakres zamówień uzupełniających nastąpi  w oparciu o ceny zawarte 
w ofercie.    

 
 
 
Wykaz załączników: 
Załącznik nr  1        -  formularz ofertowy 
Załącznik nr  2        -  wzór umowy 
Załącznik nr  3        -   wymagane oświadczenia 
 
 
Zatwierdzam:  
Osiek, dnia      11.10.2012r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
„Dostawę oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013”                   

 
FORMULARZ OFERTY       Dnia ................... 
Wykonawca : ............................................ 
.......................................................... 
tel ...................................………….. 
fax…………………………………. 
NIP ……………………………….. 
REGON…………………………… 

O F E R T A  
1. Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego typu  EKOTRM PLUS w sezonie grzewczym 
2012/2013”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie: 

Wartość netto za jeden litr …………………………………………….. 

Wartość VAT za jeden litr …………………………………………….... 

Wartość brutto za jeden litr…………………………………………… 
 

2. Opis kalkulacji ceny 1 litra oleju opałowego  wg wzoru: 
 
Cena netto  1 litr = a + b 

a) – cena wyjściowa producenta oleju opałowego …………….. zł./litr na dzień 
17.10.2012r.  

…………………………..………………………………………………………………………………... 
                                   (nazwa i adres producenta) 
 

b) – upust dla Wykonawcy udzielony przez producenta oleju opałowego……………zł./litr 
 

1. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym 
zakresie zastrzeŜeń. 

3. Oświadczamy, Ŝe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne 
postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

4. Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 
 
 
…………………………………… 

podpis czytelny Wykonawcy 
Załącznikami do niniejszej oferty są2: 
1.………………………………… 
2………………………………….

                                           
1  NaleŜy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami  
wymaganymi SIWZ 
2  NaleŜy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty 
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Załącznik nr  2 

„Dostawę oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS  w sezonie grzewczym 
2012/2013” 

 
PROJEKT UMOWY 

 
 w dniu  ………….. r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku  pomiędzy: 

Gminą Osiek mającą siedzibę w Osieku, ul. Rynek 1 zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym reprezentowaną przez : 
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek – dr Włodzimierz Wawrzkiewicz  
z kontrasygnatą Skarbnik Miasta i Gminy Osiek –  Barbara Sala 
 
a 
firmą   ____________________________________________________________________ z 

siedzibą przy ______________________, wpisaną do ___________________posiadającą 

NIP _________________, Regon _________________________, reprezentowaną przez: 

___________________________ 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,  

 
w wyniku rozstrzygnięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO procedury udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759),  
została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania 
przedmiotu umowy w postaci realizacji zamówienia polegającego na „Dostawie oleju 
opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013”  
w ilości do 27 000 litr według potrzeb ilościowych i jakościowych Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia kaŜdorazowej dostawy z 2 dniowym 
wyprzedzeniem., Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy według 
zgłoszonego zapotrzebowania w ciągu dwóch dni roboczych od daty zamówienia wraz 
ze świadectwem jakości. Zamówienie odbywać się będzie telefonicznie potwierdzone 
faksem, zaś Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie otrzymania 
zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia całkowitego zamówienia  
w wypadku korzystnych warunków atmosferycznych. 

4. Wykonawca dostarczy zamówiony olej na miejsce wskazane przez zamawiającego.    
                                                      

§ 2 
 

Strony ustalają termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2013r. 
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§ 3 
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione paliwo nawet wtedy gdy płatności 
za wcześniejsze dostawy nie zostały uregulowane. 
 

§ 4 
 

 
1. Strony ustalają cenę za jeden litr oleju opałowego w wysokości 
netto:……………………….; (słownie złotych: ……………………………), plus podatek 
VAT w wysokości ………………zł. (słownie:…………………zł.), co stanowi łączną kwotę 
naleŜności brutto ………………………….zł. (słownie złotych:……………………)  w cenę 
wlicza się koszt transportu oraz napełnienia zbiorników. 
2. Cena określona w ofercie wiąŜe Dostawcę przy pierwszej dostawie paliwa. 
3. Cena moŜe ulec zmianie tylko w wypadku zmian cen producenta lub zmian przepisów. 
4. w przypadku zmian ceny oleju, Dostawca wraz z faktura dostarczy stosowną kalkulację i 
informację o cenie zakupu oleju u producenta. 
  

§ 5 
 
Ustala się termin płatności, za kaŜdorazowa dostawę w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
faktury. Podstawa wystawienia faktury będzie dowód dostawy – WZ poszczególnych partii 
oleju opalowego podpisany przez strony.  
 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
•  w wysokości 10% wartości umownej zamówienia, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca  

• w wysokości 1% wartości umownej zamówienia za nie wykonanie  
w terminie , za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
• 5% wartości umownej zamówienia w razie odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający. 

                   c) JeŜeli wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,                              
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 
§ 7 

 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
a) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku następuje w terminie 1 
miesiąca od wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 

b) zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy 
c) wykonawca nie kontynuuje robót bez uzasadnionych przyczyn mimo 

wezwania Zamawiającego na piśmie 
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d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
e) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn wykonania zamówienia  
   oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanego 

zamówienia tj. dostarczenie oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS.  
b) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8 
 

KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem niewaŜności. 
 
 

§9 
 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
Sąd Właściwy dla Zamawiającego. 
 
 

§ 10 
 

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§ 11 
 

Dostawca na kaŜda partię oleju dostarczy kopię świadectwa jakości oleju , wystawioną przez 
producenta. 

 
§ 12 

 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
   Zamawiający:                                                                           Wykonawca:          
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Załącznik nr 3 
 

„Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS 
 w sezonie grzewczym 2012/2013” 

                   

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
__________________________________________________________________ dla 
____________________________________________oświadczamy, Ŝe: 

 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i 
czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24. 

 

 

__________________ dnia __. __.____ r. 

 

_____________________________ 
  (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z 22 ust. 1 ustawy Pzp) 


