Ogłoszenie o zamówieniu
I.
Nazwa i adres Zamawiającego :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax 056 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
II.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
III.
Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 96 150 litrów oleju opałowego lekkiego
do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
, do świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie.
Wspólny Słownik Zamówień : 09135100-5 olej opałowy
Wykaz kotłowni oraz dane dotyczące zużycia paliwa, pojemność zbiorników w poszczególnych
kotłowniach zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja dostępna jest w siedzibie zakładu przy ul. Brodnickiej 1 w dziale organizacyjnym oraz
na stronie internetowej;
www.bip.kowalewopomorskie.pl
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
IV.
Termin wykonania zamówienia : umowa zostanie zawarta na czas określony i
obowiązywać będzie do 31.08.2019 r.
V.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
Brak podstaw do wykluczenia , o których mowa w art.24 ust. 1 i ust.5 ustawy Pzp zostanie
wstępnie zweryfikowany na podstawie oświadczeń wykonawcy , złożonych zgodnie z
załącznikami nr 4 i 5 do SIWZ
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, której
obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 300 000 złotych
c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie
dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie
mniejszej niż 150.000,00 zł każda.
2. Fakultatywne podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust.5. Zamawiający
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
1) 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 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. z 2015r. poz.978,1259,
1513, 1830, i 1844 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.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe ( Dz.U. z 2015r. poz.233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. Poz. 615)
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe , co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
3) jeżeli wykonawca lub osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17
ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2A
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
4) który , z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 , co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
VI.
1.

2.
3.
4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Do oferty wykonawca musi dołączyć wypełnione oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia , o
których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpis lub kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
2) aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w

5.

6.

szczególności dotyczącej obrotu, składowania i transportu paliwami ciekłymi, przy czym
wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 300 000 złotych wraz z potwierdzeniem
opłacenia składki
3) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a
jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości ,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto
każdej z nich nie mniejszej niż 150.000,00 zł,
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
6) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem, w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone wg załącznika nr 7 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa w w tym dziale , oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie

7.

8.

9.

10.

11.

12.

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 6 i 7 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega opłacaniem podatków , opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4 ppkt 5 składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
W sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o
których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składać należy w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia albo podwykonawca , w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu , innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 5.000,00 zł słownie
złotych : pięć tysięcy
2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto : Bank Spółdzielczy w
Kowalewie Pomorskim nr konta 63 9496 0008 0000 0316 2000 0002
3. na dowodzie przelewu należy wpisać „wadium w przetargu na zakup i dostawę oleju
opałowego ”
4. dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Pzp
art. 45 ust. 6 należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści
tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp.

6. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1
pkt 7b ustawy Pzp.
7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Pzp.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena – 95 %
2. termin realizacji zamówienia liczony w godzinach od zgłoszenia – 5%
- maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący cenę najniższą
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższa podzielona przez cenę oferty x 95 pkt
- maksymalną ilość punktów termin realizacji zamówienia otrzyma wykonawca oferujący termin
realizacji w ciągu 48 godz.
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
termin 48 godz. podzielony przez termin oferty x 5 pkt
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
IX.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. , Sekretariat
2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2018 do godziny 9:00.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia odwołania.
4. Oferty należy sporządzić w języku polskim.
X.

Termin związania ofertą: 30 dni

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod nr 604941-N-2018
D.L.
PREZES
mgr Barbara Stosio

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich,Przedszkola
Publicznego oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax 056 684-15-17
email: zaklad@poczta.onet.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III.

Opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 96 150 litrów oleju opałowego lekkiego do
kotłowni olejowych, wymienionych w załączniku nr 1.
Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 olej opałowy
Ilość oleju jest ilością orientacyjną i może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności od panujących
w sezonie grzewczym warunków atmosferycznych.
B. Parametry oleju opałowego lekkiego
1. gęstość w temperaturze 15oC - max. 860 kg/m3

2.

temperatura zapłonu - nie niższa niż 56oC

3.

lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC - max. 6,00 mm2/s

4.

zawartość siarki - max. 0,1%

5.

wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg

6.

temperatura płynięcia – max.(-20oC)

7.

barwa - czerwona

8.

pozostałość po spopieleniu – max 0,01%

9.

zawartość wody - max. 200 mg/kg

10. zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg
C. Warunki realizacji zamówienia
Dane dotyczące zużycia paliwa oraz pojemności zbiorników w poszczególnych kotłowniach olejowych
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
-

Sprzedający w trakcie trwania umowy będzie realizował dostawy oleju w ilościach i terminach
określanych każdorazowo przez Kupującego.

-

Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy kotłowni dostarczając określoną
przez Kupującego ilość oleju licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania:
w sezonie grzewczym w ciągu - …......... godz. , poza sezonem grzewczym - w ciągu 5 dni

W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych Sprzedający gwarantuje dostawę oleju w
ciągu 24 godz.
Datę i godzinę dostawy Sprzedający określi w chwili przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania.

IV

Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

V.

Warunki udziału w postępowaniu
1.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
Brak podstaw do wykluczenia , o których mowa w art.24 ust. 1 i ust.5 ustawy Pzp zostanie wstępnie
zweryfikowany na podstawie oświadczeń wykonawcy , złożonych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5
do SIWZ
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika
z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 tysięcy
złotych
c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali dwie dostawy odpowiadające
przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 150.000,00 zł.
2. Fakultatywne podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust.5. Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
1) 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 maja 2015r. - Prawo
restrukturyzacyjne ( Dz.U. Z 2015r. poz.978,1259, 1513, 1830, i 1844 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. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe ( Dz.U. Z 2015r. poz.233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. Poz. 615)
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe , co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych
3) jeżeli wykonawca lub osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2A
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
4) który , z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 , co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania,
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
VI.
1.

2.
3.

4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Do oferty wykonawca musi dołączyć wypełnione oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia , o których
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie w jakim powołuje się na ich zasobywarunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpis lub kserokopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
2) aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności
dotyczącej obrotu, składowania i transportu paliwami ciekłymi, przy czym wartość ubezpieczenia
nie może być mniejsza niż 300 000 złotych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki
3) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli
okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane sporządzony wg załącznika nr
6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch dostaw o wartości brutto każdej z nich
nie mniejszej niż 150.000,00 zł,
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
VII.

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
8) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, sporządzone wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa w w tym dziale , oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 6 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie zalega opłacaniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4 ppkt 5 składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu,
inne niż oświadczenia, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia albo podwykonawca , w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu , innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy ( zgodnie z art. 141 ustawy Pzp);

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , zostanie wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
VIII.
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Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty ,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 6 .
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę
w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
Brak potwierdzenia ze strony wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem będzie
uznane za otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. z dopiskiem „Przetarg na zakup i
dostawę oleju opałowego”
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zaklad@poczta.onet.pl , a faksem na numer 56
684-15-17.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane za
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron , niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Osobą upoważnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest kierownik
działu transportu i ciepłownictwa p. Hanna Żelazna-Plewa.

IX.

Wymagania dotyczące wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 5.000,00 zł słownie złotych :
pięć tysięcy
2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto : Bank Spółdzielczy w Kowalewie
Pomorskim nr konta 63 9496 0008 0000 0316 2000 0002
na dowodzie przelewu należy wpisać „wadium w przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego”
3. dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Pzp art. 45
ust. 6 należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu
powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
5. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b
ustawy Pzp.
6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Pzp.

X.

Termin związania ofertą:
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą ,
z tym, że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 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.

4. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium
5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo , jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI.

Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu wykonawcy,
2. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również podpisane.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy , należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
7. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz oferty- stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji
b) formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 3
b) oświadczenia stanowiące załącznik nr 4 i 5
c) dowód wniesienia wadium
d) wydruk z oficjalnej strony producenta , u którego będzie zaopatrywał się wykonawca przez cały
okres trwania umowy, z cena oleju opałowego na dzień 22.08.2018r.
e) dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, określający parametry
oferowanego oleju opałowego.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
10. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego
Koperta winna być zaadresowana :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
oraz oznaczona „ Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego”

XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. , Sekretariat
2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2018 r. do godziny 9:00.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia odwołania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 r. o godzinie 9.15 w siedzibie zakładu w dziale
organizacyjnym. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.kowalewopomorskie.pl
informacje , o których mowa w pkt 5.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty stanowi wartość brutto oferty podana w formularzu oferty.

2. Oferowana cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

XIV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Cena – 95 %
2. termin realizacji zamówienia liczony w godzinach od zgłoszenia – 5%

- maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący cenę najniższą
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższa podzielona przez cenę oferty x 95 pkt
- maksymalną ilość punktów za termin realizacji zamówienia otrzyma wykonawca oferujący termin
realizacji w ciągu 48 godz.
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
termin 48 godz. podzielony przez termin oferty x 5 pkt
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XV.
Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty, poinformuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści te informacje na stronie
internetowej
2. W piśmie do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zamawiający wyznaczy termin i miejsce
podpisania umowy.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp
5. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
2% wartości brutto oferty.
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia:
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
XVIII. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3
adres poczty elektronicznej: zaklad@poczta.onet.pl
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
D.L.

Załącznik nr 1
Dane dotyczące zużycia paliwa, pojemności zbiorników w poszczególnych
kotłowniach olejowych
oraz możliwości dojazdu do kotłowni.

I. Kotłownia w budynku komunalnym przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pom.
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników
3 zbiorniki umieszczone w pomieszczeniu piwnicznym, każdy
o pojemności 1.000 l
Łączna pojemność 3.000 l
2. Orientacyjne zużycie paliwa w ciągu roku
- w sezonie grzewczym -12.000 l
- poza sezonem - nie występuje

3. Dowóz paliwa pojazdami o ładowności do 10.000 litrów.

II. Kotłownia – Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników:
8 zbiorników umieszczonych w pomieszczeniach piwnicznych znajdujących się powyżej
poziomu gruntu .
Łączna pojemność 12.000 l.
2. Orientacyjne zużycie paliwa w ciągu roku:
-

w sezonie grzewczym 20.000 litrów

-

poza sezonem - nie występuje

III. Kotłownia – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
a)

Usytuowanie i pojemność zbiorników:
1 zbiornik wewnętrzny o pojemności 8 m3.

b)

Roczne zapotrzebowanie oleju – 13.000 l
3. Dowóz paliwa pojazdami o ładowności do 10.000 litrów

IV. Kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników
1 zbiornik o pojemności 10.000 l umieszczony pod ziemią
2. Zużycie paliwa w ciągu roku

- w sezonie grzewczym - 37.000 l
- poza sezonem - nie występuje

V. Kotłownia w budynku Przedszkola Publicznego- Oś. Brodnickie w Kowalewie
ul. Klonowa 1
1. 1 zbiornik o pojemności 1.000 litrów
2. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 8.000 litrów

VI Świetlica sołecka Mariany
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 1000 litrów

VII Świetlica sołecka Chełmonie
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 1000 litrów

VIII Świetlica sołecka Chełmoniec
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 700 litrów

IX Świetlica sołecka Pluskowęsy
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 750 litrów

X Świetlica sołecka Mlewiec
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 1000 litrów

XI Świetlica sołecka Sierakowo
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 700 litrów

XII Świetlica sołecka Piątkowo
1. Zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 1000 litrów

Uwagi:
1.

Zużycie paliwa w ciągu roku w poszczególnych obiektach może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych .

2.

We wszystkich kotłowniach wyładunek paliwa wymaga pracy pompy.

3.

Konieczność zaopatrzenia pojazdu dostawczego w wąż spustowy o długości minimum 25
metrów

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
E:mail

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do
kotłowni olejowych ZGKiM Sp. z o.o. ,
świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego
oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
……………………………………………..........
……………………………………………..........
……………………………………………..........
……………………………………………..........
……………………………………………..........
……………………………………………..........

CENA OFERTY NETTO*
( cyfrowo i słownie)

Kwota podatku VAT*
( cyfrowo)

CENA OFERTY BRUTTO*
( cyfrowo i słownie)

Termin realizacji dostawy
liczony w godzinach od
zgłoszenia
Termin płatności

Przelewem w terminie 30 dni

* - wartości zawarte w formularzu cenowym poz. 5,7 i 8
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie
zaproponowanym przez zamawiającego .
3. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr ….................
niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Deklarujemy, że w przypadku otrzymania pisma od zamawiającego faksem lub drogą
elektroniczną niezwłocznie ( w dniu otrzymania) potwierdzimy fakt jego otrzymania.
Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….......... zapisanych stronach, kolejno
ponumerowanych od nr …... do nr …....... .

Dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą:
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

…………………………………………
miejscowość,data

………………………………………
podpis i pieczęć imienna wykonawcy

Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY

Wartość oferowanego oleju opałowego , wg cen obliczonych na dzień 22.08.2018r.
wynosi:

L.p.

Wyszczególnienie

Cena/wartość

1

Cena netto oleju opałowego za 1000 litrów publikowana na
oficjalnej stronie producenta, u którego będzie zaopatrywał się
wykonawca ,na dzień 22.08.2018r. wyrażona w zł

2

Doliczona do 1000 litrów oleju opałowego kwota marży
wykonawcy lub odliczana kwota upustu od ceny z poz. 1
wyrażona w zł
( marża wpisana ze znakiem plus , upust ze znakiem minus )

3

Oferowana cena netto wykonawcy za 1000 litrów oleju
opałowego ze stałą marżą lub upustem

4

Zamawiana ilość oleju opałowego w tysiącach litrów

5

Wartość netto oferty ( poz. 3 x 4 )

6

Procent podatku VAT

7

Kwota podatku VAT

8

Wartość brutto oferty ( poz. 5 + 7 )

96,15

Kwota marży lub upustu jest stała i nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy.

……………………...................
miejscowość, data

……………………...................
podpis i pieczęć imienna wykonawcy

Załącznik nr 4
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o
ul. Brodnicka 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie
Wykonawca:
….................................................................................................................................................
………………………………………………....................................................................................
……………………………….........................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres,)

reprezentowany przez:
…………………………………………….………………………………….......................................
(imię, nazwisko, stanowisko

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. zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego
oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

2. Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

podlegam
.

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

…………………………………………
(podpis)

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).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze
………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………..…………………......................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....................
…………….……. …..........., dnia …………………........ r.
(miejscowość)

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….................................................................
……............................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. ….............., dnia …………………...... r.
(miejscowość)

…………………………………………
(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.

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

…………………………………………
( podpis)

Załącznik nr 5
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie
Wykonawca:
…………………………………………...................................................................
……………………………….................................................................................
….........................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………….....................
(imię, nazwisko, stanowisko)

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. zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego
oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

., oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

.

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

…………………………………………
(podpis)

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

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

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 6
….........................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich, Przedszkola
Publicznego oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

imię i nazwisko ...................................................................................................................................................
zamieszkały: .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy
przedstawiam:
Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie.
L.p.

Przedmiot dostawy

Odbiorca

Data wykonania

Wartość brutto

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

…....................................................................
miejscowość, data

…..........................................................
podpis i pieczęć imienna wykonawcy

Załącznik nr 7
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie
Wykonawca:
…………………………………………...................................................................
……………………………….................................................................................
….........................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………….....................
(imię, nazwisko, stanowisko)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego
oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

, oświadczam,

że:

Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w
niniejszym postępowaniu *
lub
Należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej
grupy kapitałowej *)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….......................
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………………. …………………......
miejscowość , data
* - niepotrzebne skreślić

……………………………………....
podpis i pieczęć imienna wykonawcy

załącznik nr 8 – projekt umowy

U M O W A NR ….........
zawarta w dniu …........................... 2018 roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kowalewie Pomorskim,
ul. Brodnicka 1, KRS nr 0000133837 , kapitał zakładowy 2 026 231,20 PLN
reprezentowanym przez :
1. Barbarę Stosio - Prezesa
zwanym dalej „Kupującym"
a
reprezentowanym przez:
1. ….......................................................................
zwanym dalej „Sprzedającym"
przy współudziale:
1) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach reprezentowanej przez
Dyrektora Szkoły – p. Renatę Kałużę jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. II
załącznika nr 1
2) Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły – p. Danutę
Drożdża jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. III załącznika nr 1
3) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie reprezentowanej przez
Dyrektora Szkoły – p. Elżbietę Arbart jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. IV
załącznika nr 1
4) Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim reprezentowanego przez Dyrektora
Przedszkola – p. Joannę Piasecką jako użytkownika kotłowni określonej w pkt V załącznika
nr 1
5) Gminy Kowalewo Pomorskie reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. –
p. Andrzeja Grabowskiego jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. VI – XII załącznika
nr 1
przyjmujących prawa i obowiązki Kupującego.
§1

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Sprzedający zobowiązuje się do
stałej sprzedaży Kupującemu oleju opałowego lekkiego z dostawą do kotłowni olejowych na
terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Wykaz kotłowni zawiera załącznik do umowy.

§2

Przedmiotem umowy jest sprzedaż 96150 litrów oleju opałowego lekkiego, o następujących
parametrach:
1) gęstość w temperaturze 15oC - max 860 kg/m3
2) temperatura zapłonu - nie niższa niż 56oC
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC - max 6,00 mm2/s
4) zawartość siarki - max. 0,1%
5) wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
6) temperatura płynięcia – max (-20oC)
7) barwa - czerwona
8) pozostałość po spopieleniu - max 0,01%
9) zawartość wody – max 200 mg/kg
10) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg
Ilość ta jest wielkością orientacyjną i może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności od
panujących warunków atmosferycznych, bez konsekwencji finansowych i prawnych dla
Kupującego.
§3

Warunki realizacji zamówienia:
1. Dane dotyczące zużycia paliwa, pojemności zbiorników w poszczególnych kotłowniach oraz
możliwości dojazdu do kotłowni zawiera załącznik do niniejszej umowy.
2. Sprzedający w trakcie trwania umowy będzie realizował dostawy oleju w ilościach i terminach
określanych każdorazowo przez Kupującego.
3. Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy kotłowni dostarczając
określoną przez Kupującego ilość oleju licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania
a) w sezonie grzewczym - w ciągu …........ godzin
b) poza sezonem grzewczym - w ciągu 5 dni
W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych Sprzedający gwarantuje dostawę oleju w
ciągu 24 godz.
Datę i godzinę dostawy Sprzedający określi w chwili przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania.
4. Zgłoszenia zapotrzebowania będą przyjmowane telefonicznie lub faksem nr …................ fax
…........................ przez 24 h na dobę.
5. Do obowiązków Sprzedającego należy hermetyczne napełnianie zbiorników paliwowych (wąż z
końcówką na gwint do wlotu zbiornika i cysterny). Pojazd dostawczy winien być zaopatrzony w
pompę, dystrybutor i wąż spustowy minimum 25 metrów.

W przypadku nie spełnienia w/w wymogów dostawy oleju przez Sprzedającego, Kupujący ma
prawo odmówić przyjęcia dostawy paliwa, a kosztami powstałych strat obciążyć Sprzedającego.
6. Sprzedający musi posiadać dokument stwierdzający aktualną legalizację dystrybutora na
cysternie dostawczej.
7. Kupujący zastrzega sobie prawo każdorazowego pomiaru dostarczanego oleju listwą
pomiarową napełnianego zbiornika.
8. Sprzedający podczas każdej dostawy oleju wyposażony będzie w oryginalne naczynia na
próbki umożliwiające rzetelne pobranie , zabezpieczenie i przechowywanie próbek.
9. Na żądanie Kupującego Sprzedający podczas dostawy oleju umożliwi pobranie i oplombowanie
próbki kontrolnej dostarczonej partii oleju.
10. Sprzedający przy sprzedaży dostarczy następujące dokumenty:
- oryginał i kopię faktury,
- świadectwo jakości z potwierdzeniem Sprzedającego, której dostawy (faktury) dotyczy,
- dokument świadczący o cenie sprzedaży producenta na dzień złożenia zapotrzebowania na
dostawę oleju.
§4
Umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia …............. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
§5
1. Strony ustalają cenę za 1000 litrów oleju opałowego w wysokości netto stanowiącej hurtową
cenę oleju ogłoszoną na oficjalnej stronie producenta, u którego zaopatruje się Sprzedający , na
dzień zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę oleju powiększoną o marżę lub pomniejszoną o
upust udzielony przez Sprzedającego, zawarty w formularzu cenowym, stanowiący załącznik do
umowy.
2. Do w/w ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.
3. Koszty transportu oleju do poszczególnych kotłowni ponosi Sprzedający i są one wkalkulowane
w w/w cenę.
4. Marża lub upust stosowany przez Sprzedającego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie trwania
umowy.
5. Za każdą dostawę Sprzedający otrzyma wynagrodzenie wynikające z ceny jednostkowej
zawartej w pkt 1 pomnożonej przez ilość dostarczonego oleju opałowego.
6. Sprzedający oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń względem Kupującego z tytułu
wykorzystania mniejszej ilości oleju opałowego niż określona w umowie.
§6

1. Zapłata za dostarczony olej następować będzie na podstawie faktury przelewem na konto
Sprzedającego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

2. Podstawę do wystawienia faktury za dostarczoną partię oleju stanowić będzie potwierdzenie
przyjęcia dostawy przez Kupującego.
3. Faktury za dostawy do kotłowni określonych w pkt. I załącznika do umowy wystawiane będą
na Kupującego.
4. Faktury za dostawy do kotłowni określonych w pozostałych punktach załącznika do umowy
wystawiane będą na Gminę Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 , 97-410 Kowalewo Pomorskie
NIP – 5030022196.
4.1 Na fakturach dotyczących szkół i przedszkola odbiorcami będą:
a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
Pluskowęsy 22A , 87-410 Kowalewo Pom.
b) Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące 87-410 Kowalewo Pom.
Wielka Łąka 11 , 87-410 Kowalewo Pom.
c) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pom.
d) Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.
ul. Szkolna 11 , 87-410 Kowalewo Pom.
§7

1. Kupujący ma prawo złożyć w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości reklamacje
dotyczące jakości i ilości dostarczonego oleju.
2. Niedostarczenie przez Sprzedającego zamówionej przez Kupującego ilości oleju w terminie, o
którym mowa w § 3 pkt 3 upoważnia Kupującego do zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a
wszelkie koszty z tym związane, w tym również koszty wynikające z różnicy cen obciążają
Sprzedającego,
3. Sprzedający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Kupującego z
powodu nieterminowej dostawy lub dostarczenia oleju nie spełniającego warunków określonych w
§ 2 niniejszej umowy.
4. Koszty sporządzenia ekspertyz i badań oleju w przypadkach , o których mowa w pkt 3 obciążają
Sprzedającego.
5. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku nieterminowej dostawy lub dostarczenia oleju nie spełniającego warunków określonych
w § 2 umowy.
§8

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zobowiązuje się
zapłacić Kupującemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie
Sprzedającego – w wysokości 5% wartości brutto zamówienia określonej w ofercie przetargowej.

b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie oleju opałowego- w wysokości 0,5% wartości
brutto zamówionej dostawy.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówienia
określonej określonej w ofercie przetargowej, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Kupującego.
3. Kupujący może potrącić należne kary umowne, określone w pkt 1, z wynagrodzenia należnego
Sprzedającemu
4. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej karę umowną , bądź szkoda powstanie z
innych przyczyn niż te , ze względu na które zastrzeżono karę, Kupującemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§9
Sprzedający zobowiązuje się do wniesienia do dnia podpisania umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ….................. zł.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie do 30 września 2019 roku.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT i posiadają numery
identyfikacji podatkowej:
Kupujący

- 878-000-68-14

Sprzedający - ….....................
§ 12
1.Kupujący upoważnia do wystawienia zamówień i prowadzenia uzgodnień ze Sprzedającym
kierownika działu transportu i ciepłownictwa p. Hannę Żelazną-Plewa.
2. W imieniu pozostałych biorących udział w zamówieniu , zamówienia będą składać i uzgodnienia
prowadzić następujące osoby:
- Gmina Kowalewo Pomorskie - …..........................................................................................
- Szkoła Podstawowa Wielka Łąka – Dyrektor Szkoły p. Danuta Drożdża
- Szkoła Podstawowa Pluskowęsy - Dyrektor Szkoły p. Renata Kałuża
- Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo – Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Arbart
- Przedszkole Publiczne – Dyrektor Przedszkola p. Joanna Piasecka
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14
Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
miejsca siedziby Kupującego.
§ 15
Umowę sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i
jednostek biorących współudział w umowie.
Kupujący:

Sprzedający:

