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Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje
Zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia i określenia oznaczają:
ZAMAWIAJĄCY – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec ul. Niegolewskich 5
WYKONAWCA – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości
prawnej, z którą Zamawiający zawarł umowę w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze
przedmiotowego postępowania przetargowego oraz jej następcy prawni.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ
– oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi
dokumentami stanowiącymi jej integralną część.
FORMULARZ

OFERTOWY

-

zestaw

wszystkich

załączników,

oświadczeń,

wzorów

i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wypełnionych ściśle z wymaganymi warunkami w niej określonymi.
USTAWA - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
FORMA PISEMNA – pismo maszynowe lub przy użyciu sprzętu komputerowego opatrzone
oryginalnym podpisem Wykonawcy (własnoręcznym) i oryginalną pieczęcią firmową.
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Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem

niniejszego

postępowania

o udzielenie

zamówienia publicznego

jest

sukcesywna dostawa:
- oleju opałowego według

PKWiU: 23.20.15, PN-C-96024 lekki L-1 do Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu przy ul.
Niegolewskich 5
Szacunkowa wartość zamówienia wg rocznego zużycia kształtuje się następująco:
- siedziba PKS w Lublińcu Sp. z o.o. ul. Niegolewskich 5 – 65 000 litrów oleju opałowego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
Termin realizacji (wymagany) przedmiotu zamówienia publicznego:
– od podpisania umowy do 30.06.2018 r.
Wymagania jakościowe :
I - olej opałowy lekki L-1 w ilości 105 000 l



zawartość siarki do 0,10% (m/m)

Dodatkowe warunki zamówienia


Dostawa paliwa musi odbywać się w plombowanych zbiornikach /każda komora cysterny/.



Paliwo musi posiadać aktualny atest poparty świadectwem jakości dostarczanym przy
każdej dostawie.



Z każdej dostawy będą pobierane próbki przy udziale przedstawicieli stron umowy.



Zamawiający nie przewiduje przedpłat względnie zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
zamówienia.
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Rozdział III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1.

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące
warunki:
1.1 określone w Ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym nie
podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień
publicznych,
1.2 określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, w przeciwnym wypadku
Wykonawca zostanie wykluczony, a oferta nie będzie rozpatrywana.
2.1

Formularz oferty – wypełnić załącznik numer 1 do SIWZ.

2.2.

Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium.

2.3

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 22 w/w Ustawy. /Należy wypełnić załącznik
numer 2 do SIWZ/.

2.4

Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do
występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Ważność odpisu 6
miesięcy.

2.5.

Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub
uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawiona nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

2.6.

Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub uzyskanie zgody na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości
wykonania decyzji organu podatkowego wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania oferty.
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2.7.

SIWZ

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 25 ustawy Prawo
zamówień publicznych /6 miesięcy od daty składania oferty/.

2.8.

Umowa lub statut spółki – jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki.

2.9.

Sprawozdanie finansowe albo jego część, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania bilansu – informacje określające obrót, oraz zobowiązania i należności
ogółem:


z ostatniego roku obrachunkowego,

albo


z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy
niż rok.

2.10.

Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.

2.11.

Aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi.

2.12.

Kopie świadectwa jakości asortymentu proponowanego w ofercie.

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego
w jednej z następujących form:
- oryginały
lub
-

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do

reprezentowania firmy.
Uwaga:
Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca jest
zobowiązany wypełnić bez wyjątku i ściśle wg warunków oraz postanowień zawartych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – bez dokonywania w nich zmian.
W przypadku, gdy dokument – załącznik lub jego część nie dotyczy Wykonawcy jest on
zobowiązany do wpisania w dokumencie „nie dotyczy”.
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3.

ZASADY

OCENY

SPEŁNIENIA

WARUNKÓW

WYMAGANYCH

PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający oceni spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców określonych w SIWZ
według następujących zasad:
31
.

Jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w SIWZ, złożona
oferta zostanie odrzucona (art. 89 ustawy) z postępowania bez szczegółowej analizy
merytorycznej. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.2

Jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w SIWZ, złożona oferta
zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy.

4.

WADIUM

Zasady wnoszenia wadium
1)


2)

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:
w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tys. PLN)
Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:


w pieniądzu,



w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,



w gwarancjach bankowych,



w gwarancjach ubezpieczeniowych,

Wykonawcy, którzy zamierzają wnieść wadium w innej formie niż pieniężna powinni
dokument ten dostarczyć do zamawiającego co najmniej na 3 dni przed terminem składania
ofert.
Kopię potwierdzenia złożenia wadium należy dołączyć do oferty
3)

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium skutecznie przed terminem składania ofert.
Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wymaganym
terminie, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
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4)

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek
Zamawiającego w banku :
ING BSK S.A. O/LUBLINIEC
Nr konta : 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395
z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – olej opałowy”.

Zasady zwrotu wadium
Wadium wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi zgodnie z art. 46 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
Utrata wadium
Utrata wadium następuje w trybie art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie ceny oferowanej jako ceny kompletnej,
jednoznacznej, z uwzględnieniem kosztów transportu oleju do magazynu zamawiającego na dzień
25.11.2016 r.
Cena brutto winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Waluta ceny ofertowej – polski złoty (PLN).
Minimalny termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury.
6.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

SKŁADANIE OFERT
1. Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

3. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi być:
 napisana w języku polskim ( wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych
należy złożyć przetłumaczone, przez tłumacza przysięgłego – na język polski, cała
korespondencję prowadzić w języku polskim).
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 podpisana przez uprawniony organ Wykonawcy lub upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi).
 umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony – znak: PKS-10/ZPS/1/2016.
Oferta na dostawy oleju opałowego
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
Ilość stron (określić liczbę stron znajdujących się w kopercie)
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed : godz. 10:00 12.12.2016 r.

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
 wszystkie strony muszą być ponumerowane i w sposób trwały połączone,
 wszystkie strony oferty i miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (-ce) ofertę.

UWAGA:
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę określoną w przedmiocie zmówienia SIWZ.
Niedopuszczalne jest składanie ofert alternatywnych lub wariantowych.

7.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w punkcie o składaniu
ofert należy złożyć do dnia : 12.12.2016 r. do godz. 9:00 do Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5, lok. 101. Za
moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
2) Oferta złożona po terminie określonym wyżej w SIWZ zostanie zwrócona bez otwierania.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty – przed upływem terminu do składania ofert określonego wyżej w SIWZ.
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Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty

zostanie przygotowane

i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w sposobie składania ofert SIWZ,
a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8.

ZASADY OCENY OFERT

Dokonując wyboru oferty – Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami –
ocenianymi wg podanych niżej zasad:
1) Oceniane kryteria ich waga w ocenie
a) olej opałowy

·

najniższa cena brutto za 1m3 oleju – waga 100%

2) Sposób obliczania wartości punktowej
kryterium – najniższa cena brutto za 1m3 oleju
– obliczone będzie wg następującego wzoru:

W1 

Cmin
COF

gdzie:
W1 – waga przyznana danemu kryterium;
W = 100% = 100 pkt
Cmin – najniższa oferowana cena brutto za 1m3 oleju
COF – cena Wykonawcy oferty rozpatrywanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3) Ocena końcowa oferty
Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium wymienione wyżej w
punkcie 1. Skala punktacji od 1 do 100.

4) Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych,

· odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
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· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała
największą liczbę punktów).

9.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia kierując swoje zapytanie na piśmie.
2) Zamawiający

zobowiązany

jest

niezwłocznie

udzielić

wyjaśnień,

chyba,

że

prośba

o wyjaśnienia SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 10 dni przed terminem składania
ofert.

3) Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść zapytania i wyjaśnić wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach wyżej wymienionych upoważnieni są:
 Mgr inż. Marek Galios tel. 0-34/3562666 wew. 141
w dniach roboczych w godzinach : od 730 do 1400.

10.

TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim uczestnikom
postępowania, którym doręczono SIWZ.
W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający
przedłuży określony wyżej w SIWZ termin składania ofert w celu uwzględniania w przygotowanych
ofertach otrzymywanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
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12.

SIWZ

MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które
odbędzie się w dniu 12.12.2016 r. o godz. 10 00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5, I piętro /lokal nr
105/.
2) Otwarcie ofert jest jawne.
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
zamawiający prześle mu informacje zawierające: nazwy i adresy Wykonawców, których oferty
zostały otwarte, ceny tych ofert i upusty cenowe zawarte w ofertach.
3)

Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKS w Lublińcu Sp. z o.o.
jako Zamawiającego.

4)

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom wskazując
nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz proponowaną przez niego
cenę.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający
określi termin i miejsce zawarcia umowy.

13.
1)

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający, po otwarciu ofert, w obecności przybyłych Wykonawców poda następujące
informacje:



nazwy Wykonawców i ich siedzibę,



ceny ofertowe poszczególnych ofert,



terminy płatności.

2)

Zamawiający, po zatwierdzeniu wyników przetargu przekaże wszystkim Wykonawcom,
biorącym udział w postępowaniu – na piśmie:



nazwę i siedzibę firmy, której ofertę uznano za najkorzystniejszą



cenę,



termin płatności.
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3)

SIWZ

Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zawarta
nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

14.
1)

PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień,
przysługują środki odwoławcze oraz skarga przewidziane tą ustawą.

2)

Uczestnikami postępowania dotyczącego odwołania stają się wykonawcy oraz inny podmiot,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zasadach
określonych w art. 180 – 182.

3)

Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Izby w terminach zgodnie z
art. 182 Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2015 r , poz. 2164
z późn. zm.).

15.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza do wniesienia celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
kwoty w wysokości – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej w art.
148 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.
Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
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PROJEKT UMOWY
UMOWA
na sukcesywne dostawy oleju opałowego
zawarta

w

dniu

..........................................

pomiędzy

Przedsiębiorstwem

Komunikacji

Samochodowej w Lublińcu Sp.z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5, reprezentowanym
przez:....................................................................................................................................................
zwanymi dalej Zamawiającymi
a Firmą .................................................................................................................................................
reprezentowaną
przez .........................................................................................................................zwanymi dalej
Wykonawcą.
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego do PKS w Lublińcu Sp. z o.o ul. Niegolewskich
5, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy od 01.01.2017 r do 30.06.2018 r.
§2
Dostawy oleju opałowego dokonywane będą na podstawie zamówienia złożonego faksem lub
mailem, minimum jeden dzień przed planowaną dostawą. Dostawy następować będą maksymalnie
2 razy w miesiącu w ilości 14 000 litrów w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1, ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o
dniach wolnych od pracy ( tekst jedn. Z 2015 r. DZ. U. poz. 90 ).
§3
Podstawą uznania ilości dostarczonego oleju opałowego jest stan wynikający z raportu dostaw, z
pomiaru paliwa w zbiorniku dokonany przy użyciu systemu elektronicznego Site ONE. Podczas
dostawy będą uwzględniane błędy pomiarowe. Z każdej dostawy pobierane będą próbki

przy

udziale przedstawicieli każdej ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszczalna
zawartość siarki w oleju opałowym do 0,10% (m/m).
§4
Do każdej z dostaw jednorazowych – Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć orzeczenie
laboratoryjne (atest) – oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem

przez

producenta. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie transportem Wykonawcy na jego koszt.
§5

Termin płatności za poszczególne, realizowane zgodnie z umową, dostawy wynosić będzie 30
dni i liczony będzie od daty doręczenia faktury lecz nie wcześniej niż po realizacji dostawy.
Płatności realizowane będą w PLN. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na
rachunek bankowy Wykonawcy:
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Nr ................................................................................................Koszty obsługi ankowej powstałe
w banku Zamawiającego ponosi Zamawiający, koszty obsługi powstałe poza bankiem
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
§6
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w pkt. 2 –
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy
w cenie obowiązującej w dacie umówionej a nie zrealizowanej dostawy. W przypadku dwukrotnej
zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu dostawy określonego pkt.2 – zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zawartej umowy (w odniesieniu do rocznej
wartości szacunkowej przedmiotu umowy). Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
§7
W przypadku stwierdzenia, że jakość oleju opałowego jest niezgodna z wymogami normy PN-C96024:2011, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu: kosztów badania
jakości oleju opałowego, kosztów usunięcia wszelkich skutków dostarczenia i stosowania przez
Zamawiającego oleju opałowego złej jakości.
§8
Do skutecznego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego wymagane będzie złożenie przez Wykonawcę – oświadczenie o odstąpieniu od
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.
Oświadczenie takie Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w terminie 30 dni przed planowaną
datą odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy bez zachowania formy
przewidzianej w umowie – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
zawartej umowy.
§9
W okresie obowiązywania umowy – ceny określone w FORMULARZU OFERTY mogą ulec zmianie
tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej zmiany cen oleju opałowego dokonanej przez
producenta

– zmiana może dotyczyć tylko ceny hurtowej producenta oleju opałowego. W

przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do
naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy oleju napędowego.
Cena jednostkowa za 1 m3 dostarczonego oleju opałowego będzie wyliczona w następujący
sposób :
Cena hurtowa netto producenta PKN ORLEN w dniu dostawy minus stały
upust ............................. złoltych.
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§10
Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opalowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (tj. Dz. U. z 2014
r. poz. 752 z późn. zm.) każdorazowo przy zakupie oleju opalowego najpóźniej w dniu odbioru
paliwa.
Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub
złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy
odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego
oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia
innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego
obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.
§ 11
W sprawach, które nie będą uregulowane umową dostawy, będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy dostawy poddane będą rozstrzygnięciu
właściwemu sądowi powszechnemu.
§ 13
Integralną część umowy stanowi będzie :


Oferta wykonawcy
§ 14

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie pieniężnej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia wykonania umowy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew bankowy na rachunek Wykonawcy.
§ 15
Nadzór nad wykonaniem dostaw.
Ze strony Zamawiającego pełni:
Józef Kempa tel. 34/3562666 w 121
Ze strony Wykonawcy pełni:
........................................................... tel. ............................
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§ 16
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności art. 145.
§ 17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Rozdział V - FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY – OLEJ OPAŁOWY
OFERTA

…………………………………….……

………………….………… dnia …..…………

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

/ miejscowość /

OFERTA
na dostawy oleju opałowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu
Sp. z o.o. – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego – znak: PKS-10/ZPS/1/2016.
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej nr
oraz po zapoznaniu się z:
- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
- postanowieniami, które obligatoryjnie zostaną wprowadzone do umowy Wykonawcy, my niżej
podpisani, reprezentujący:

………………………………………………………………………………………....................................
/ zarejestrowana nazwa Wykonawcy/

………………………………………………………………………………………………...........................
/ zarejestrowany adres Wykonawcy/

………………………………………………………………..………………………………….......................
/ numer telefonu , faksu /

Oświadczamy , że:
- uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- wyżej wymienione dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń,
- zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia.
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Olej opałowy
Oferowana cena jednostkowa brutto w zł/1 m3 - ……………………………. zł
( słownie: ……………………………………………..…………………………)
w tym :
-

cena hurtowa netto oleju opałowego w zł za 1m 3 w temperaturze referencyjnej + 15 oC wg
cennika PKN ORLEN z dnia 25.11.2016 r............................................................................………
(słownie: ………………………..…........................................................................................)

-

wysokość marży lub upustu Wykonawcy liczona od ceny PKN ORLEN z uwzględnieniem
kosztów transportu oleju

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

(słownie : .................................................................................................................................).
Oferowana cena jednostkowa netto w zł/1 m3 w temperaturze referencyjnej +15oC (poz 1± poz2)

-

........................................................................... ........................
(słownie : ..........................................................................................................................).
-

podatek od towarów i usług w zł/1m3 (poz 3xstawka podatku VAT)................................................
(słownie : ...........................................................................................................................).

- oferowana cena jednostkowa brutto w zł/1 m 3 oleju opałowego w temperaturze referencyjnej
+15oC ............................................................................................................................................
(słownie: ................................................................................................................................)

Wykonawca jest zobowiązany podać cenę oferty obowiązującą w dniu 25.11.2016 r.
OŚWIADCZENIE
1/

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

2/

Oferta nasza jest ważna przez cały okres terminu składania ofert.

3/

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w postanowieniach, które
będą obligatoryjnie wprowadzone do umowy.

4/

Upoważniamy

niniejszym

zamawiającego

lub

jego

upełnomocnionych

przedstawicieli

do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń,
dokumentów, informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej
oferty.
5/

Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada za zasadach określonych w Kodeksie
Karnym).
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6/

Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy dostawy
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7/

Wadium w kwocie: ………………..……………… (słownie: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………...………..
……………………………………...…………………………………………………………….)PLN
zostało wniesione w dniu ………………………... w formie ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

8/

Termin płatności za poszczególne, zrealizowane dostawy – oznaczony w dniach (liczony od
daty doręczenia zamawiającemu faktury - 30 (słownie: trzydzieści) dni.

9/

Numer

konta

Wykonawcy,

na

które

zamawiający

będzie

dokonywał

płatności

………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………...........................................
.......................................................................................................................................................
...
10/ Oznaczenie producenta oleju opałowego (poprzez wskazanie pełnej nazwy i adresu) :
……………………………………………………………………………………….………………….
…………….………..………………………………………………………………………………..…….
………….……....…………………………………………………………………………………………..
11/ Załączniki – oświadczenia i dokumenty (wymienić wszystkie):
………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………...…………………….
…….….….……………………………………………………………….………...……….…..………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………...…………………………….…
…………………………………………………………………………………
/ data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NR 2
……………………..….…………. , dnia ………………….
/ miejscowość /

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

znak : PKS-10/ZPS/1/2016
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję:
1/

posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego,

2/

dysponuje niezbędną wiedzę i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym,
a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

3/

znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam także, że proponowany przez naszą firmę – w ofercie – przedmiot zamówienia –
posiada odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające go do powszechnego stosowania
i obrotu.

…………………………………………………………………
/data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Potwierdzenie złożenia wadium w formie niepieniężnej
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /art. 45 Ustawy Prawo
zamówień publicznych/ tytułem udziału w postępowaniu przetargowym:



znak sprawy: PKS 10/ZPS/1/2016
dostawy oleju opałowego dla PKS w Lublińcu Sp. z o. o.



w formie:

/pieniądza, poręczenia oraz gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej/.

………………………………………………………………………………………………………………..
/wymienić formę wniesienia/



ważnego do dnia ……………………………………………



złożono w …………………….. PKS w Lublińcu Sp. z o.o. ul. Niegolewskich 5 w Lublińcu w
dniu …………………. o godz. ……………………

………………………………………………
Podpis osoby składającej

……………………………………………….
Podpis osoby przyjmującej dokument

Firma …………………………………………
………………………………………………...

Uwaga: Kserokopię niniejszego potwierdzenia i złożenia dokumentu należy dołączyć do oferty.

Pieczęć firmowa Wykonawcy
…………………………………………………………………….
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy Wykonawcy/.

……..…………………………., dnia………………………
/miejscowość/
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