Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: ZSRC/270/1/2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Dostawa oleju napędowego, olejów i smaru na lata 2018-2019”
dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Nr sprawy: ZSRC/270/1/2018
I.
Nazwa oraz adres Nabywcy i Zamawiającego
Nabywca:
Powiat Krakowski
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
NIP: 677-23-64-194
Zamawiający:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
ul. Rynek 17
32-070 Czernichów
tel/ fax 12 270 20 16, 12 270 25 29
Strona internetowa: www.czernichow.edu.pl
e- mail: czernichow@poczta.fm
II.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U z 2017 poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej Pzp , w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.

III.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego, CPV - 09134100-8
2. olejów silnikowych, przekładniowych, płynu hamulcowego i smaru. CPV - 09211000-1
3. Zamówienie dzieli się na dwie części – ZADANIA:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - oddzielnie na poszczególne zadanie lub na
dwa zadania łącznie.
ZADANIE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, oleju napędowego do siedziby Zamawiającego,
ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów, w ilości: 80 000 litrów.
1) Paliwo dostarczane będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
Dostawy uzgadniane telefonicznie lub pisemnie z 3 dniowym wyprzedzeniem, realizowane w
dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2) Jednorazowa dostawa oleju napędowego wynosi do 5000 l, dostarczona cysterną Wykonawcy,
spełniającą normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska, wyposażoną
w legalizowane urządzenia pomiarowe z możliwością wydruku i przeliczenia na ilość w
temperaturze referencyjnej + 15° C
3)
Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9.grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2013r poz.1058 z późn. zm ) Każdorazowa dostawa paliwa musi posiadać
odpowiednie świadectwo jakości, przedłożone najpóźniej w dniu dostawy.
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4) Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wady oleju napędowego
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat,
Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa
powiązane z dowodem wydania z terminala załadowczego/bazy pełniącej, który będzie
zawierał: datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, oraz
nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dostawa paliwa nie może odbyć się
później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny w magazynie.
Zamawiający dopuszcza odpis ze świadectw jakości generowany elektronicznie,
niewymagający podpisu.
6) Dostawy paliwa będą każdorazowo potwierdzane przez Zamawiającego na dokumencie
dostawy. Potwierdzony dokument dostawy jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
7) Podana ilość oleju napędowego jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w czasie
trwania umowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego powodu roszczenia ani
odszkodowania.
ZADANIE NR 2.
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, płynu
hamulcowego i smaru oraz AdBlue, do siedziby Zamawiającego w Czernichowie,
ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów , w następujących ilościach i asortymencie:
a) Olej silnikowy klasy CD 15 W / 40 Superol
b) Olej silnikowy klasy CH 15W / 40 Castrol
c) Olej przekładniowy klasy 10W30
Castrol Agri MP Plus
d) Olej przekładniowy Hipol GL 4 80W 90
e) Płyn hamulcowy DOT -3
f) Smar łożyskowy ŁT - 43
g) Roztwór mocznika AdBlue

lub równoważny
lub równoważny

- 600 litrów.
-100 litrów

lub równoważny
lub równoważny
lub równoważny
lub równoważny

-400 litrów
-100 litrów.
-10 litrów
-198 kg
-500 litrów

2) Zamawiający informuje, że zapisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
symbole, i nazwy produktów zostały użyte w celu sprecyzowania parametrów użytkowych
tych produktów. Zamawiający dopuszcza oferowanie artykułów równoważnych pod
warunkiem że zagwarantują one uzyskanie efektów nie gorszych niż produkty wskazane
przez zamawiającego.
Udowodnienie równoważności oferowanych produktów leży po stronie Wykonawcy.
3) Oleje dostarczane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, 2 - 3 dostawy w czasie
trwania umowy.
4) Oleje należy dostarczać w pojemnikach oryginalnie zamkniętych przez producenta.
IV.
.
V.

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności
1. Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
2. Płatność przelewem: 7 – 30 dni od daty wystawienia faktury po dokonaniu dostawy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp.
(Dz.U z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz niniejszej SIWZ
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń i w całości warunków określonych
w SIWZ jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp, oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
tj. posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
1997r. „Prawo energetyczne".
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie dokumentów rejestrowych i
koncesji.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
5. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania w przypadku wystąpienia
okoliczności określonych w art. 24 ust.1 ustawy uznaje się za odrzuconą.
6 Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust.5pkt1
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia
15.052015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 poz. 978,1259,1513,1830,oraz z 2016r.
poz 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844oraz z 2016r. poz.615).
7.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu, uzna za wystarczające dowody przedłożone przez wykonawcę.

8.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

VI.
1

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art 25a ustawy Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art.24 ust 1pkt 12-23 i ust 5pkt 1 ustawy Pzp.

2

W przypadku wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie, oświadczenia te
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
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VIa. Wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu należy złożyć:
1 Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2 Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 2
3 Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp- załącznik nr 3.
4 Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące podstaw
wykluczenia z postępowania z art. 24 ust.1pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4
5 Pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik ( jeżeli dotyczy)
6 Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
1997r – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn.zm) - dokumenty składane na
wezwanie, art 26 ust. 2 ustawy Pzp.
7 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w myśl art. 24 ust. 5 pkt 1, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie – dokument
winien złożyć każdy z wykonawców.
8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7, przedkłada dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10

Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) winny być
przedłożone na drukach zaproponowanych przez zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy,
zgodnych pod względem treści z drukami załączonymi do SIWZ.

11 Wykonawca przekaże Zmawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.(z innym wykonawcą składającym ofertę)
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. .
W przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną . Wzór oświadczenia - załącznik nr 5.
VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące treści SIWZ zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, za wyjątkiem
oferty, umowy, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.
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2
3

Wszelkie zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej wymagają niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania na żądanie każdej
ze stron
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane
pytanie , nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pisemnie,
przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania
źródła zapytania, oraz umieści je na własnej stronie internetowej www.czernichow.edu.pl pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
połowy okresu wyznaczonego do składania ofert.

4

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy oznaczyć sygnaturą
ZSRC/270/1/2018 oraz adresować na:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego
ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów

5.

W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski , oraz inne dokumenty
dotyczące niniejszego postępowania będą nieczytelne, Wykonawca , na żądanie Zamawiającego
niezwłocznie dostarczy oryginał przesyłanego dokumentu / oświadczenia.

6.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest :
Juliusz Boroń, tel. 012 / 270 25 29, 501 711 778
Barbara Nowak, tel/ fax 12 270 20 16,
e- mail: czernichow@poczta.fm

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający ma prawo do wydłużenia terminu związania ofertą , nie więcej niż 60 dni
występując z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody,- jednorazowo, nie później
niż 3 dni przed upływem terminu związania ofertą.
3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. .
X.
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia
(dwie części), lub jedną jego część – zadanie. Oferta musi wskazywać wyraźnie, którego zadania
dotyczy i w ramach tego zadania obejmować pełny asortyment, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert tego
wykonawcy.
2. Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi
dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami określonymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod
warunkiem że ich treść odpowiadać będzie treści określonej przez Zamawiającego.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, oraz podpisana przez
osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polskim
5
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5. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii winny być potwierdzone „za
zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Każda poprawka w ofercie powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę.
8. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonej, nieprzejrzystej i nienaruszonej kopercie, opatrzonej
pieczęcią firmową i dokładnym adresem Wykonawcy, z oznaczeniem:
„Dostawa oleju napędowego, olejów i smaru na lata 2018-2019”, nr: ZSRC 270 /1/2018.
Nie otwierać przed 15 luty 2018r., godz. 11.00 „
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki , modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty”.
Koperty oznaczone „zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia , według takich samych zasad jak wprowadzenie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie, że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieć należy informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr. 153, poz.
1503 z pózn. zm.).
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były
umieszczone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem " Tajemnica przedsiębiorstwa"
lub spięte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, tj. nazwy i
adresu firmy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
14. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i wraz z
załącznikami połączona (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację
15 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca
z zastrzeżeniem art 93 ust. 4 ustawy Pzp.
XI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 15 lutego 2018r. do godziny 10:45 w siedzibie zamawiającego:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, ul Rynek 17,
32-070 Czernichów, pokój nr 8 (sekretariat)
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez
otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 7.
4. Otwarcie ofert jest jawne i wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie każdej części zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie
zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.czernichow.edu.pl
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XII.

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

ZADANIE NR 1- cenę ofertową należy wyliczyć zgodnie z tabelą zawartą w formularzu
ofertowym -załącznik nr1 do SIWZ.
Cenę należy obliczyć w oparciu o ceny hurtowe producenta wskazanego w ofercie
z dnia 6 lutego 2018r. publikowane na jego stronie internetowej.
Cenę oferty netto (kol F)= [cena hurtowa 1m3 ( kolumna D ) +/- stała marża lub stały upust,
(kolumna E)] x ilość m3 (kolumna C).
W cenie tej winny być zawarte wszelkie koszty związane z przygotowaniem, transportem i
rozliczeniem dostaw.
Cena oferty brutto = wartość netto powiększona o podatek VAT.
Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku.
Cena netto poszczególnych dostaw będzie ustalana w oparciu o ceny hurtowe producenta
wskazanego w ofercie z dnia dostawy, +/- stała marża lub stały upust obowiązujący w czasie
trwania umowy.
ZADANIE NR 2 – cenę należy wyliczyć na formularzu ofertowym z uwzględnieniem pełnego
asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.
Cena ofertowa netto stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych oferowanych produktów i ilości.
Cena ofertowa brutto = łączna wartość netto powiększona o podatek VAT.

XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1 Oferty będą rozpatrywane oddzielnie dla każdego zadania.
2 Wartość oferty. brutto, będzie podstawą oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
3 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych, wyłącznie na
podstawie niżej podanych kryteriów oceny ofert.
Kryteria oceny ofert ich wagi :
cena
– 90 % ( maksymalna ilość pkt. 90)
termin płatności – 10 % ( maksymalna ilość pkt.10)

do 30 dni od daty wystawienia faktury – 10 punktów
do 7 dni od daty wystawienia faktury – 0 punktów
4

Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty, wyliczone wg wzorów:
oferta z ceną najniższą
Liczba punktów = ----------------------------------x 90
cena oferty badanej
badany termin płatności
Liczba punktów = --------------------------------- x 10
najdłuższy termin płatności

5 Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów
6 Suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach będzie oceną badanej oferty.
Ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin płatności Zamawiający
uzna jako ofertę najkorzystniejszą.
7 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert posiada taki sam bilans ceny zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z
niższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp)
8 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikających z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu zgodnie z zapisami art.90 ust.1 Pzp.
9 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy
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XIV.

1

Informacje o wyniku postępowania

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi
Wykonawców którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, siedzibę
i adres wykonawcy, z uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną tym ofertom.
b) wykonawcach których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem, a w przypadkach o
których mowa w art 89 ust.4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

2

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje
o których mowa w pkt. 1 lit. a) na swojej stronie internetowej www.czernichow.edu.pl
oraz w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń.

XVI.

Unieważnienie postępowania:

1
2

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93. Ustawy Pzp.
W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający poda przyczyny
faktyczne i prawne unieważnienia.
3 O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców którzy
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia( w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert)
b) złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia
ofert publikując zawiadomienie na własnej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
w terminie:
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie będzie wynikać z dokumentów którymi zamawiający już dysponuje.
3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, czas trwania konsorcjum ( obejmujący
okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi) oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4 W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
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XX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wskazane w dziale VI ustawy „Środki ochrony
prawnej” (art. 179-198 PZP).
XXI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia,
zakres i wymagania wobec wykonawcy zamieszczono w rozdziale III niniejszej SIWZ.
XXII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową , jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą
one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
XXIV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną,
Adres e -mail: czernichow@poczta.fm
XXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XXVII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXVIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIX. Załączniki do SIWZ:
Nr 1 – Formularz ofertowy
Nr 2 – Projekt umowy
Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 Pzp
Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ustawy Pzp
Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności / braku przynależności
do grupy kapitałowej
Czernichów, dnia 02. 02. 2018r.

Zatwierdził
Dyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Grzegorz Bylica
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ZAŁĄCZNIK NR 1
…………………….dnia, ....................
…………………………………………
Pieczątka Wykonawcy

Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego
ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów
OFERTA
Dane Wykonawcy:
Nazwa :
Adres siedziby:
Numer REGON
Numer NIP
Numer telefonu /faksu
Strona internetowa
Adres e-mail

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawa oleju napędowego, olejów i
smaru na lata 2018-2019”nr: ZSRC 270 /1/2018 składam niniejszą ofertę na następujące części
zamówienia:
 zadnie nr 1 – obejmujące sukcesywną dostawę oleju napędowego. *
 zadanie nr 2 – obejmujące dostawę olejów: silnikowych, przekładniowych, płynu hamulcowego i
smaru *
Zdanie nr 1 – dostawa oleju napędowego
A
B
Lp Wyszczególnienie

1.

C
Ilość

Olej napędowy Ekodiesel
lub
równoważny*…...............

* - wpisać nazwę produktu

D
Cena hurtowa
producenta
netto - zł /m3
z dnia 6.02.2018r

E
Stała marża
lub stały upust
zł/m3 (+ lub -)

F
Wartość netto
(bez VAT)
(D+E) x C

80.000 litr.
= 80m3
równoważnego – jeżeli dotyczy.

Oświadczam, że cena hurtowa oleju napędowego producenta ….................................... pochodzi ze
/ nazwa producenta paliw /

strony internetowej …..............................................................
/ adres strony internetowej producenta /

Cena oferty w ZADANIU NR 1 wynosi:
netto:(wartość z kol F)…...................………........................................................... zł
podatek VAT.………............% tj…….…………...........…………………….......zł
brutto …...............................................................................................……......……zł
słownie….....………………………............………………………………………..zł
Oferuję stały upust od ceny hurtowej dnia w wysokości

.. ............................zł/m3**

Oferuję stałą marżę od ceny hurtowej dnia w wysokości

...............................zł/m3**
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Zadanie nr 2 – dostawa olejów: silnikowych, przekładniowych, płynu hamulcowego i smaru,
A
L
p.

B

C
Ilość
w L / kg

Nazwa materiału

1.

Olej silnikowy Superol CD 15W/40
lub równoważny ….................................................*
Olej silnikowy klasy CH 15W/40 Castrol
lub równoważny.......................................................*
Olej przekładniowy klasy 10W30
Castrol Agri MP Plus lub równoważny.....................*
Olej przekładniowy Hipol GL 4 80W 90
lub równoważny ….................................................*
Płyn hamulcowy DOT- 3
lub równoważny …..................................................*
Smar łożyskowy ŁT 43
lub równoważny........................................................*
Roztwór AdBlue

2
3
4
5
6
7

D
Cena
jednostk.
netto zł

E
Wartość
netto
(C x D)

600 litrów
100 litrów
400 litrów
100 litrów
10 litrów

198 kg
500 litrów
Razem wartość netto

•

- wpisać nazwę produktu

równoważnego – jeżeli dotyczy.

Cena oferty w ZADANIU NR 2 wynosi:
netto:(wartość razem z kol.E)............………................................................ zł
podatek VAT …………% tj

………………………………………....... zł

brutto …....................................................................................……......……zł
słownie….....……………………………………………………………….. zł
1 Oferuję …............ dniowy termin płatności faktur.
2 Oświadczam, że paliwo które oferuję jest legalnie wprowadzone do obrotu

(w szczególności z uwzględnieniem przepisów o opłacie paliwowej i podatku akcyzowym)
3 Oświadczam , że zapoznałem się z wymogami zawartymi w SIWZ, akceptuję je, oraz
gwarantuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z jej treścią i w terminie wskazanym w SIWZ.
4 Oświadczam, że na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Pzp( Dz..U z 2017 poz.
1579) nie zastrzegam / zastrzegam ** informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.
5 Oświadczam, że akceptuję projekt umowy bez zastrzeżeń i w przypadku uznania mojej oferty za
najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.
6 Oświadczam, że niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni
7 Oświadczam, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot zamówienia
wykonamy sami / powierzymy podwykonawcom ** następujące części zamówienia :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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8 Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie dotyczącym niniejszego zamówienia upoważniony jest:
Zadanie 1…………………………………………… tel. ………….………………………
Zadanie 2.....................................................................tel.......................................................
9

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
3.................................................................................................................................
4.................................................................................................................................
5.................................................................................................................................

……………………dnia, …………………

……………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

* - zaznaczyć znakiem „ X „ wybraną część zamówienia.
** - niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 2
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Czernichowie pomiędzy:
Nabywcą:
Powiatem Krakowskim, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
NIP: 677-23-64-194
i działającym w jego imieniu:
Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów, reprezentowanym przez :
Dyrektora Zespołu Szkół mgr inż. Grzegorza Bylicę , zwanym dalej " Zamawiającym"
a firmą:
...................................................................................................................................................................
.
adres............................................................................tel..............................................fax.........................
NIP................................................................REGON................................................................................
reprezentowaną przez:
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
zwaną dalej " Wykonawcą", wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych, (Dz..U z 2017 poz. 1579 z późn. zm) oraz zgodnie z ofertą z dnia...................
zawierają umowę o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy.
Zdanie nr 1 – dostawa oleju napędowego w ilości 80 000 litrów
1 Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego i / lub olejów i smaru oraz AdBlue
do siedziby zamawiającego w Czernichowie.
2. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9.grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2013r poz.1058 z późn. zm ) oraz wymogi określone w normie PN-EN 590+A1:2011.
3 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat,
Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
2 Ilość oleju napędowego określona w pkt. 1 jest wielkością szacunkową. Ostateczna ilość
zakupionego na podstawie niniejszej umowy paliwa, wynikać będzie z bieżących potrzeb
Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu. W przypadku niezrealizowania zamówienia w całości,
Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia ani odszkodowania.
3 W przypadku zrealizowania dostaw na łączną kwotę określoną w § 4. umowa wygaśnie przed
upływem terminu określonego
Zadanie nr 2 – dostawa olejów: silnikowych, przekładniowych, płynu hamulcowego, smaru.
1 Olej silnikowy CD15W40
................................................
600 litrów
2 Olej silnikowy CH15W40
…............................................
100 litrów
3 Olej przekładniowy10 W 30
................................................
400 litrów
4 Olej przekładniowy GL480W ….............................................
100 litrów
5 Płyn hamulcowy
.................................................
10 litrów
6 Smar łożyskowy
….............................................
198 kg
7 Roztwór mocznika AdBlue
500 litrów
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: ZSRC/270/1/2018

§ 2. Techniczne warunki dostaw.
1. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą sukcesywnie w okresie trwania umowy.
Jednorazowa dostawa wynosić będzie do 5 000 litrów. Wielkość i termin odbioru każdej
dostawy wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, w ciągu 3 dni od
telefonicznego lub pisemnego złożenia zamówienia.
2 Odbiór paliwa odbywać się będzie w dni robocze – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgonie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r (Dz.U. Nr 4 poz 28 z póź.
zmianami) w godzinach od 8 do 15.
3 Rozładunek oleju napędowego do zbiornika naziemnego wykonany będzie przy pomocy pompy
zamontowanej w autocysternie. Odbiór ilościowy przyjmowanego paliwa będzie się odbywał na
podstawie wskazań legalizowanego licznika Wykonawcy.
4 Wydruk z urządzenia pomiarowego z kompensatą do temperatury referencyjnej 15 °C,
będzie podstawą do wystawienia faktury.
5 Każdorazowa dostawa paliwa musi posiadać odpowiednie świadectwo jakości.
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginał lub kserokopię świadectwa
jakości dostarczonego paliwa najpóźniej w dniu dostawy, powiązane z dowodem wydania z
terminala załadowczego / bazy pełniącej, który będzie zawierał datę i godzinę załadunku nr,
rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku.
Dostawa paliwa nie może się odbyć później niż 24godziny od momentu załadunku cysterny.
6 Zamawiający dopuszcza odpisy ze świadectw jakości generowane elektronicznie, niewymagające
podpisu.
7 Oleje, płyny i smary wyszczególnione w ZADANIU NR2 będą dostarczone do siedziby
Zamawiającego dwu lub trzykrotnie w czasie trwania umowy, nie dłużej niż 3 dni po
telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego.
6 Osobą upoważnioną do odbioru towaru i potwierdzania dokumentów dostawy jest magazynier
Zespołu Szkół.
§ 3. Termin wykonania.

Termin wykonania umowy ustala się: - od dnia podpisania mowy do 31.12.2019r.
§ 4. Cena umowy.

1 Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości dostaw w czasie trwania umowy
nie może przekroczyć kwoty brutto, ustalonej w wyniku postępowania przetargowego i
wynosi: ….......…...............zł, (słownie:...........................................................................zł)
2 Cena sprzedaży 1 m3 oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15° C wraz z kosztami
transportu i rozładunku do zbiornika Zamawiającego nie będzie wyższa niż cena hurtowa
publikowana w dniu dostawy na stronie internetowej …......................................................
pomniejszona o stały upust lub powiększona o stałą marżę Wykonawcy.
3 Stały upust /stała marża w wysokości …..... zł/ m3 stosowane będą przez cały czas trwania umowy.
§ 5. Warunki płatności.
1 Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek Wykonawcy
NR ........................................................................................................................................
w terminie …............ od daty wystawienia faktury.
2 Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3 Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawce do wstawienia
faktury bez podpisu odbiorcy.
4 Zamawiający nie przewiduje przekazywania faktur w formie elektronicznej.
5 Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku
zaległości płatniczych Zamawiającego względem Wykonawcy. Takie zachowanie Wykonawcy
nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy
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1
2
3
4.

Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości
przedmiotu umowy brutto.
za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości dostawy brutto za
każdy dzień zwłoki,
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, a
także dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, po
uprzednim złożonym na piśmie wezwaniu Zamawiającego.
b) w przypadku zaistnienia sytuacji, w której dalsza realizacja umowy nie będzie leżała w
interesie Zamawiającego czego nie dało się przewidzieć przy podpisywaniu umowy.
c) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia.
1.
2.

3.
4.

§ 7. Postanowienia końcowe.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Konieczne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Wykaz załączników:
1. oferta Wykonawcy

Wykonawca:

Zamawiający:

ZAŁĄCZNIK NR 3
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Zamawiający:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie
ul. Rynek 17, 32 – 070 Czernichów
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.”Dostawa oleju napędowego, olejów i smaru na lata 2018-2019”, NR ZSRC/270/1/2018,
prowadzonego przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr ZSRC/270/ 1/ 2018...........................…………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr ZSRC/270/ 1/ 2018
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Zamawiający:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie
ul. Rynek 17, 32 – 070 Czernichów
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.”Dostawa oleju napędowego, olejów i smaru na lata 2018-2019”, NR ZSRC/270/1/2018,
prowadzonego przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: ZSRC/270/1/2018

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 ustawy Pzp).

ust.

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr sprawy: ZSRC/270/1/2018

ZAŁĄCZNIK NR 5

..............................................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn:
„Dostawa oleju napędowego, olejów i smaru na lata 2018-2019”Nr sprawy : ZSRC/ 270/1/2018
dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, .
reprezentując:
.............................................................................................................................................................
(wpisać nazwę wykonawcy )

oświadczam, ze na dzień składania ofert Wykonawca

□ nie należy do grupy kapitałowej *, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2017, poz.229 z późn. zm.);
□ należy wraz z Wykonawcą , który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu
-dane wykonawcy ..................................................................................................................................
do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2017, poz.229, z późn. zm.)
Nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp ponieważ istniejące w
grupie kapitałowej powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na dowód czego składamy w ofercie listę
podmiotów należących do grupy kapitałowej w skład której wchodzimy wraz z wyjaśnieniem
dlaczego nasza przynależność do grupy nie narusza przepisów o ochronie konkurencji w
przedmiotowym postępowaniu.
Lista podmiotów wraz z wyjaśnieniem:
…........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
Wraz ze złożeniem oświadczania Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
................................................
(miejscowość i data)

...........................................................................
podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu wykonawcy

* należy zaznaczyć właściwe znakiem " X "
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