
1  

ZP 341/06/2010 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Dostawę do obiektów Gminy Nowe Ostrowy oleju opałowego lekkiego w sezonie 
grzewczym 2010 – 11”. 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
     GMINA NOWE OSTROWY 
 NOWE OSTROWY 80 

     99-350 OSTROWY 
 REGON: 611015780; NIP: 775-24-06-168 

 
II. Tryb zamówienia – podstawa prawna: 
1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39   ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759) o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach zawartych w art. 11 ust. 
8 powyższej ustawy i rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. 
w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych  Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.  
Nr 224, poz. 1795). 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)  

4. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do kotłowni: szkół w Ostrowach, Urzędu Gminy w 
Nowych Ostrowach i budynku komunalnego w Woli  Pierowej oleju opałowego lekkiego w   
ilości ogółem ok. 70.000 litrów. 
Olej opałowy dostarczany będzie sukcesywnie według zgłoszonego przez zamawiającego 
zapotrzebowania do wskazanych kotłowni , w okresie trwania umowy. 
Szczegółowy opis – parametry przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  09135100-5 Olej opałowy. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem    należy  
kierować na adres: 

 Urząd Gminy Nowe Ostrowy,  
 Nowe Ostrowy 80,  
 99-350 Ostrowy 
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 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 
Wykonawcę powyższego wymogu. 

 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w 
formie pisemnej. 

 Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz 
informacji za pomocą faksu. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, przekazane do 
Zamawiającego faksem przed upływem terminu muszą być niezwłocznie 
potwierdzone na piśmie przez przekazującego. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:  
insp. Mariusz Marczak, w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00, 
tel: 024 3561406; fax: 024 3561400 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty informacje i materiały: 

- wypełniony formularz ofertowy - wzór formularza stanowi Załącznik nr 1  SIWZ, 
- dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
3. Sposób przygotowania oferty: 

- oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inna trwałą, czytelną techniką, 

- wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane 
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, 

- wszystkie strony oferty wraz  z załącznikami powinny być spięte w sposób 
zapobiegający dekompletacji, 

- wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę lub osobę upoważnioną. 

4. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
a) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w pok. Nr 1 - sekretariat Urzędu Gminy w 
    Nowych Ostrowach. 
b)  Koperta winna być oznakowana nazwą Wykonawcy i zaadresowana: 

Urząd Gminy Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 

z dopiskiem:   
Oferta w postępowaniu na: 
„Dostawę do obiektów Gminy Nowe Ostrowy oleju opałowego lekkiego w sezonie 
Grzewczym 2010 – 11”. Nie otwierać przed dniem 02.11.2010 r. godz. 9:10”. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem 
„Zmiana”. W przypadku zmiany, poprawki lub modyfikacji oferty Wykonawca ma 
obowiązek przedłożenia jednolitego tekstu zmienionej oferty. Wykonawca ma prawo przed 
upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia.  

5. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany do 
specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną 
częścią specyfikacji i zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy odebrali SIWZ. 

6. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie tych zmian. 

7. Dokumenty stanowiące „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien zastrzec, umieszczając adnotację 
na dokumencie oraz wpisując odnośną informację w formularzu oferty. 
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V. Warunki wymagane od Wykonawców: 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych, 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca, zgodnie z art. 44 ww ustawy, musi przedstawić oświadczenia, dokumenty 
zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców: 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żąda od Wykonawcy niżej 
wymienionych dokumentów: 
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru do SIWZ - załącznik Nr 1 do SIWZ, 
2) oświadczenie wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-

konania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

- załącznik Nr 2 do SIWZ 

3) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w art.22 ust.1 
wskazanej ustawy - załącznik Nr 3  do SIWZ, 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,  

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7) zaparafowany projekt umowy - załącznik Nr 4  do SIWZ. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty 
składa każdy wykonawców występujący wspólnie. 
Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt VI ppkt 3), 4), 5), 6) siwz 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
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raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów,  zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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 wykonaniu zamówienia.  
 
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń, lub złożenie 
dokumentu w niewłaściwej formie, np. nie poświadczenie przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem odpisy lub kopie spowoduje odrzucenie oferty. 

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych 
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w siwz, z których jednoznacznie 
musi wynikać, iż stosując formułę: spełnia - nie spełnia wykonawca spełnił wyżej 
wymienione warunki. 

VII. Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
VIII .  Termin realizacji: 
Dostawy sukcesywne od daty podpisania umowy do kotłowni: szkół w Ostrowach, Urzędu 
Gminy w Nowych Ostrowach i budynku komunalnego w Woli Pierowej w trakcie 12 
miesięcy licząc od daty podpisania umowy sukcesywnie – nie później niż w ciągu 2 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego  zapotrzebowania na dostawę. 
Zgłoszenie wysyłane będzie faksem na numer wskazany przez Wykonawcę. 
IX. Opis obliczania ceny oferty: 
1. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę netto, cenę brutto z podatkiem VAT 

oraz kwotę podatku VAT. 
2. Cena powinna obejmować koszty transportu oleju opałowego do miejsca dostawy. 
3. Cena może być tylko jedna. 
4. Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 
5. Zamawiający poprawi w ofercie ewentualne omyłki zgodnie z zasadami określonymi w art. 

87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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6. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
X. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich oznaczenie: 
1.  W celu wyboru najkorzystniejszej ofert, Zamawiający przyjął następujące kryterium 

przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 
 - cena brutto za jeden litr oleju opałowego  minus  %  rabatu udzielonego Zamawiającemu 

przez Wykonawcę – 100% 
Cenę podaną w ofercie należy wyliczyć w następujący sposób: 
a) Należy wyliczyć średnią łączną cenę hurtową 1 litra oleju opałowego (z podatkiem VAT) 

z trzech dni: 27.10.2010, 28.10.2010 i 29.10.2010 r. z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, od dwóch producentów: PKN ORLEN i Grupa Lotos S.A Gdańsk. 

b) ustaloną cenę zgodnie z pkt „a” należy pomniejszyć o rabat oferowany w formularzu 
ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając ułamki zgodnie z 
zasadami matematyki. 

c) uzyskaną w sposób opisany w pkt „b” cenę jednostkową oleju należy pomnożyć przez 
szacunkową ilość oleju, tj. 70.000 litrów i uzyskaną w ten sposób cenę oferty należy 
wpisać w formularzu oferty.  

2 .Ocena oferty w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana według 
następujących zasad: 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie 
przeliczona liczba punktów. Ocena punktowa kryteriów dokonana zostanie zgodnie z formułą 
                                                           
                                           najniższa cena ofertowa brutto 1 l oleju 
Wartość badanej oferty = -------------------------------------------------  x 100 pkt x  100%  
                        cena brutto oferty badanej 1 l oleju 
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
4. Cena powinna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 
6. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która odpowiada wszystkim  

wymaganiom przedstawionym w siwz i w ustawie Prawo zamówień publicznych i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

7. Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o 
wynikach postępowania wszystkich  Wykonawców,  którzy złożyli oferty. 

8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1. Wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zgodnie z art. 

38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.  
3. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jednocześnie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 
swojej stronie internetowej.  

4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących siwz. 
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XII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i 
oceny ofert: 
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: 
      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Gminy  
      w Nowych Ostrowach, 99-350 Ostrowy 

 Termin składania ofert: 02.11.2010 roku godz. 9:00 

 Termin otwarcia ofert:  02.11.2010 roku godz. 9:10 

 Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

2. Tryb otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest jawne.  
        Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
       Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres siedziby 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.  
3. Ocena ofert.  
     Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w siwz 

kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 
XIII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XV. Istotne warunki umowy:  
Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy – zał. Nr 4 do siwz. 
XVI. Środki ochrony prawnej: 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, na zasadach określonych w Dziale VI  Prawa zamówień publicznych. 

XVII. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 
Wykaz załączników:  
Wzór formularza ofertowego -  zał. Nr 1. 
Charakterystyka techniczna – zał. Nr 1a. 
Oświadczenie Wykonawcy zgodne z  art. 22 ust. 1 – zał. Nr 2. 
Oświadczenie wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 – zał. Nr 3 
Projekt umowy – zał. Nr 4. 
 
 
 Nowe Ostrowy, 2010.10.21.                       Zatwierdzam: Wójt Gminy 
           /-/ Zdzisław Kostrzewa 
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                                                                                                                              Załącznik Nr 1 
do SIWZ 

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

 
 GMINA NOWE OSTROWY 
 NOWE OSTROWY 80 
 99-350 OSTROWY 
 

Oferta na dostawę do obiektów Gminy Nowe Ostrowy 
oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2010 – 11 

 
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………… 
Adres siedziby: …………………………………………………… 
                          …………………………………………………… 
NIP: ……………………………..    REGON: ……………………………. 
Tel. ……………………………..; Faks: ………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………. 
 
Przedstawiam  niniejszą ofertę w przetargu nieograniczonego na dostawę oleju 
opałowego lekkiego do kotłowni: szkół w Ostrowach, Urzędu Gminy w Nowych 
Ostrowach i budynku komunalnego w Woli Pierowej. 
 
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową  
 
za cenę netto/litr ……………………………..zł, 
słownie: ……………………………………………………………złotych 
 
do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ……..% stanowiący 
kwotę ……………………..zł 
 
Cena brutto/litr wynosi ………… zł 
 
/słownie złotych ………………………………………………………………/. 
 
Cena oferty za szacunkową ilość 70.000 litrów wynosi: 
 
               netto …………. zł 
 
               VAT ………….. zł 
 
               brutto …………. zł 
 

Cena podana w ofercie została wyliczona w następujący sposób: 
a) wyliczono średnią cenę hurtową 1 litra oleju opałowego lekkiego (z podatkiem VAT) z 

trzech dni: 27.10.2010, 28.10.2010 i 29.10.2010 r. z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku zaokrąglając ułamki zgodnie z zasadami matematyki. 

b) ustalona cena zgodnie z pkt „a” została pomniejszona o rabat udzielony zamawiającemu 
przez wykonawcę w wysokości ……% z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
zaokrąglając ułamki zgodnie z zasadami matematyki. 
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c) uzyskana w sposób opisany w pkt „b” cena jednostkowa oleju została pomnożona przez 
szacunkową ilość oleju, tj. 70.000 litrów, uzyskana w ten sposób cena oferty została 
wpisana w formularzu oferty. 

     Wykonawca gwarantuje stały rabat udzielony na czas trwania umowy,  tj. …….. %       

od ceny ustalonej w sposób określony wyżej. 

Gwarantowany okres realizacji zamówienia: 

 sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy w zakresie dostaw we 
wskazane miejsca. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty . 
Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni upływu terminu do składania ofert. 
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz miejscu i terminie 
określonych przez Zamawiającego w piśmie akceptującym. 
Ofertę niniejszą składamy .... kolejno ponumerowanych stronach. 
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  
od ……….do …… stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania. 

 
Załącznikami do oferty są: 

 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 
4……………………………………… 
5……………………………………… 
6……………………………………… 
 
 
…………………………, dnia …………………. 
                                                                                                       …………………………. 
                                                                                                       ( pieczątka  i podpis Wykonawcy) 
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                         Załącznik Nr 1a 
                                                                                                                         do SIWZ 

 
 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

 
 

Nazwa parametru Wartość 
- wartość opałowa oleju -MJ/kg - nie niższa  niż 42,6 
- temperatura zapłonu - º C - nie niższa niż 56  
- zawartość siarki - % (m/m) - nie więcej niż 0,20 
- gęstość w temp. 15ºC - g/cm

3 
- nie wyższa niż 0,860 

- zawartość wody  - mg/kg - nie więcej niż 200 
 

 
 
                                  
                                                                                             ……………………………. 
                                                                                                             (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
do SIWZ 

 
 

...................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 

.............................................      ....................................................... 
          (Miejscowość i data)        (Podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
do SIWZ 

 
 

...................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż jest brak podstaw do wykluczenia: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

   /nazwa i adres wykonawcy/ 

 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 
 

.............................................      ....................................................... 
          (Miejscowość i data)        (Podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
do SIWZ 

U M O W A   NR ....... /10        (projekt) 
 
zawarta w dniu ............... 2010  r. w Nowych Ostrowach pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy 
reprezentowaną przez: 
Zdzisława Kostrzewę – Wójta Gminy, 
Małgorzatę Sołtysińską – Skarbnika Gminy 
zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................ 
reprezentowanym  przez: 
 
1............................................. 
2…………………………… 
prowadzącym działalność gospodarczą i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez …….........................................pod numerem …… zwanym dalej  
„Wykonawcą”. 
 

§1. 
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca umowy został wybrany w trybie przetargu 
nieograniczonego, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm). 
 

§ 2. 
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w okresie 12 
kolejnych miesięcy licząc od daty podpisania niniejszej umowy do: 
kotłowni szkół w Ostrowach w szacunkowej ilości ok. 50.000 litrów, 
Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach  w szacunkowej ilości ok. 10.000 litrów, 
budynku komunalnego w Woli Pierowej w szacunkowej ilości ok. 10.000 litrów 
w okresie trwania umowy, spełniającego co najmniej następujące warunki:  
1) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg 
2) zawartość siarki – nie więcej niż 0,20% (m/m) 
3) zawartość wody – nie więcej niż 200 mg/kg 
4) gęstość w temp. 15

0
 C – nie wyższa niż – 0,860 g/cm

3 

5) temperatura zapłonu – nie niższa niż – 56
0
 C 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy. 

 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecać wykonania przedmiotu 
umowy innej osobie. 

 Wykonawca dostarczy olej opałowy własną autocysterną i na własny koszt do obiektów 
wskazanych przez  Zamawiającego. 

§3. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ustalonej ilości oleju 
opałowego, który będzie dostarczany sukcesywnie, w częściach – nie później niż w ciągu 2 
dni kalendarzowych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia faxem na numer 
….............................. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w dni 
robocze w godzinach 8:00 – 14:00. 
W razie stwierdzenia wad lub braków oleju, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

odpowiedniej ilości oleju wolnego od wad w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wady w 



13  

sposób przewidziany dla wykonania zamówień. 
Jakość oleju będzie potwierdzona każdorazowo przy dostawie świadectwem jakości 
wystawianym przez producenta. 

§ 4. 
1. Strony ustalają, że olej opałowy lekki będzie dostarczany Zamawiającemu za cenę 

wyliczoną w sposób następujący: 
a) przy każdej dostawie Wykonawca ustali średnią łączną cenę hurtową 1 litra oleju 
opałowego (z podatkiem VAT) z trzech dni poprzedzających datę złożenia zamówienia przez 
zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 
matematyki . 
b) cena ustalona zgodnie z pkt a zostanie pomniejszona o rabat  w wysokości ….. % z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając ułamki zgodnie z zasadami 
matematyki. 
c) uzyskana w sposób opisany w pkt  b cena jednostkowa oleju zostanie pomnożona przez 
dostarczoną zgodnie z zamówieniem ilość oleju przy danej dostawie. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będące iloczynem ilości dostarczonych litrów i ceny 

ustalonej na zasadach określonych w ust.1.  
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze 

VAT  w  terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.  
4. Zamawiający  oświadcza, iż upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez 

swego podpisu. 
5. Odbiór oleju następować będzie na podstawie dokumentu WZ, stanowiącego podstawę do 

wystawienia faktury. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury przedstawić wyliczenie ceny oleju 

opałowego wraz z internetowym potwierdzeniem cen producentów z określonych dni. 
 

§ 5. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zachowaniem 14 dniowego 

okresu wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym, w przypadku rażących zaniedbań Wykonawcy w wykonywaniu umowy, w 
szczególności, gdy opóźnienie w dostawie oleju przekroczy 2 dni od daty wskazanej w 
zamówieniu lub gdy dostarczony olej nie będzie odpowiadał wskazanym w umowie 
parametrom. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną: 
         a) w wysokości 2.000,00 zł – w przypadku odstąpienia od umowy przez   

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
         b) w wysokości 0,3% wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia – w przypadku nieterminowej dostawy. 
2. W przypadku uszkodzenia urządzeń Zamawiającego na skutek dostawy oleju opałowego 
lekkiego o innych parametrach jakościowych niż określone w przedmiocie  umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie równe wartości poniesionych szkód, 
koniecznych napraw oraz ewentualnych kosztów urządzeń zastępczych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, 
gdy suma kar umownych nie rekompensuje poniesionej szkody. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 7. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 9. 
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
właściwy sąd. 
 

§10. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 


