Znak sprawy: 1/2022

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Nazwa zamówienia:

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz
dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2023 i
2024 roku”
INFORMACJE OGÓLNE :
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 -46 ustawy.

2. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

3. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich
instrukcji i warunków zawartych w niniejszej specyfikacji.

Grajewo dnia 08.11.2022 r.

Z A T W I E R D Z A M:
Mirosław Mielczarek – Prezes Zarządu Spółki

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
19-200 Grajewo, ul. Targowa 19
tel. 086 272-34-22 086 272-37-65,
e-mail: sekretariat@puk.grajewo.com,
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w
godzinach – 7:00 – 15:00
II.
Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Rodzaj zamówienia – dostawy
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów
oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2023 i 2024 roku.
Paliwo musi spełniać wymogi Polskich Norm i nie zawierać biokomponentów. Mikro stacja
paliw winna posiadać dokumentację techniczna wraz z instrukcją obsługi zbiornika na paliwo.
Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb.
Podane niżej ilości są szacunkowe.

1) Zakres rzeczowy zamówienia:
a) Olej napędowy bez biokomponentów – 100000 litrów.
b) Mikro stacja paliw o pojemności 2500 litrów.
2) Warunki realizacji zamówienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
d) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
e) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
f) Wspólny Słownik Zamówień UE (CPV):
09134100-8

Olej napędowy

3) Miejsce realizacji zamówienia
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 19-200 Grajewo, ul. Targowa 19
IV. Termin realizacji zamówienia.
01.01.2023 – 31.12.2024 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają
wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności obejmującej przedmiot
zamówienia w zakresie obrotu paliwami ciekłymi tj. aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.)
2

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli
złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu
paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o
spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do
SIWZ).
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
3. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami SIWZ.
4. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia następujących
dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 – Załącznik Nr 2 do
SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy
wspólnie.
2) Aktualną koncesję wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami
płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa aktualną koncesje.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
W przypadku oferty wspólnej w/w oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.
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3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Uwagi:
A. Wszystkie dokumenty wymienione powyżej Zamawiający dopuszcza w formie oryginału,
odpisu lub kserokopii poświadczonych i podpisanych za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego(ych) przedstawiciela (i) Wykonawcy, za wyjątkiem pełnomocnictwa,
które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub mocodawcę. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale.
B. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem.
C. Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli
dokumenty zawierające błędy zostaną wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie na
adres Zamawiającego, e-mailem: sekretariat@puk.grajewo.com
2. Zamawiający porozumiewa się pocztą elektroniczną.
3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą
e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
UWAGA:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-mail, uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem podanych godzin
urzędowania od godziny 7.00 – 15.00.
1. Informacji w sprawach zamówienia udziela:
Matysiewicz Józef, tel. 086 272-37-65, wew. 43
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Natomiast jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ
wpłynie po upływie terminu składania wniosku o którym mowa wyżej lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Informacje dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, odczytywane bezpośrednio przed otwarciem ofert oraz informacje podane
podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku
polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem
pełnomocnictwa, które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. Oświadczenia sporządzane na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę.
Oferta musi zawierać:
1.
2.
X.
1.

1) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” wg wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych przez
Zamawiającego w pkt. VI niniejszej SIWZ.
3) Stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.
5) Zaakceptowany wzór umowy. - Załącznik Nr 4.
XI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, modyfikacja ofert.
1. Termin składania ofert upływa: 30.11.2022 r. do godz. 9.00.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych, ul Targowa 19, 19-200 Grajewo w zamkniętej kopercie z napisem:
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„Oferta na dostawę oleju napędowego i dzierżawę mikro stacji paliw” nie otwierać przed
30.11.2022 r. godz. 9:10”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.11.2022 r. o godz. 9:10.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności.
Wykonawca obliczy cenę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ w
następujący sposób:
1) cena jednostkowa netto1 litra oleju napędowego dla danej dostawy.
2) dzierżawa mikro stacji paliw – netto za miesiąc użytkowania.
3) podatek VAT - Wykonawca określi stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Wszystkie wartości określone w „Formularzu oferty” winny być liczone do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie nakłady rzeczowe wraz z narzutami i kosztami
pośrednimi.
4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w „Formularzu oferty” ceny
netto, podatku VAT i ceny brutto.
5. Zamawiający wpłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
6. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przedstawi wykonawcy wykaz osób upoważnionych do
zakupu paliwa.
7. Sprzedaż paliwa będzie się odbywała wyłącznie do zbiornika Zamawiającego o pojemności 2500
l.
XIII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Zamawiający przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował:
1. ceną , której znaczenie (wagę) określa się jako - 100%. :
Wykonawca, który przedstawi ofertę z najniższą ceną wygrywa postępowanie, a jego oferta uznana
będzie za najkorzystniejszą.
1.

Ocena ofert =

najniższa cena oferty brutto
cena badanej oferty brutto

x 100 pkt

Cena oferty – (cena 1 litra oleju napędowego x 100000) + (cena dzierżawy mikro stacji/miesiąc x 24
miesiące).
XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą
w trybie art. 94 Ustawy.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.
XVI. Warunki i istotne postanowienia umowy jaka będzie zawarta w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2. Potrzeba wprowadzenia istotnych zmian umowy w formie aneksu może wynikać z następujących
okoliczności:
a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian
przepisów w zakresie podatku VAT).
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XVII. Informacje dodatkowe.
W sprawach nie unormowanych niniejszą Specyfikacją ma zastosowanie Kodeks Cywilny, oraz akty
wykonawcze.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1.
2. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2.
3. Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3.
4. Formularz umowy - Załącznik Nr 4.
5. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

....................................................
(pieczęć wykonawcy)
OFERTA

/pełna nazwa oferenta/
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
/z siedzibą …………………………………………………………………………………………….
/tel./ …………………….REGON …………………………….NIP ………………………………..
składa ofertę na wykonanie zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez
biokomponentów i dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2023 i 2024 roku”
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Grajewie, ul. Targowa 19.
1. Data sporządzenia oferty……………………………………………
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
a) cena jednostkowa 1 litra oleju napędowego bez biokomponentów w dniu dostawy:
………………zł netto plus należny podatek VAT………………….zł łącznie………………zł.
(słownie:………………………………………………………………………………………..).
b) miesięczna cena dzierżawy mikro stacji paliw o pojemności 2500 l: …………………zł
netto plus należny podatek VAT…………………………zł łącznie ……………………………zł.
(słownie:………………………………………………………………………………………………

a)

Zobowiązujemy się do sukcesywnego wykonania przedmiotu zamówienia w zależności od
zapotrzebowania zamawiającego i bieżącej dostawy paliwa według zapotrzebowania
zgłoszonego przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

b) Oświadczamy, że:
6. Zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia,
7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
8. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
9. Gwarantujemy realizację zamówienia w zakresie wymagań jakościowych dla danego paliwa,
10. Akceptujemy warunki płatności – 14 dni od dnia otrzymania faktury.
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c) W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do:
11. W trakcie realizacji umowy sprzedaż paliw będzie następowała po aktualnej cenie
jednostkowej w danym dniu.
12. Zapewnienia sprzedaży paliwa w godzinach pracy Zamawiającego.
13. Do każdorazowego, na ustne lub pisemne życzenie Zamawiającego, przedłożenia aktualnego
świadectwa jakości określonej partii danego rodzaju paliwa.
14. Zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszy postepowaniu.
5. Oferta zawiera łącznie ................ dokumentów (wraz z formularzem ofertowym), kolejno
ponumerowanych zgodnie z poniższym wykazem:
Załącznikami do niniejszej oferty są:
XIII.
.....................................................................................................................................
XIV.

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

XV.

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

XVI.

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

XVII.

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

..................................................
/miejscowość i data/

................................................................
/czytelny(e) podpis(y) osób(y)
upoważnionych(ej) do reprezentowania
Wykonawcy/
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
………………………………
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn.:
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji
paliw o pojemności 2500 litrów w 2023 i 2024 roku”

Oświadczam/y, że:
Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................., dn. ……………………...

........................................…………..........
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
oraz pieczątka / pieczątki

1
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
………………………………
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn.:
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji
paliw o pojemności 2500 litrów w 2023 i 2024 roku”

Oświadczam/y, że:
Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1-2 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
.........................., dn. ……………………...

........................................…………..........
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
oraz pieczątka / pieczątki

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 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………..

.........................., dn. ……………………….

...................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
oraz pieczątka / pieczątki

Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne
i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.........................., dn. …………………….

…………....................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: 1/2022

Umowa sprzedaży oleju napędowego i dzierżawy mikro stacji paliw o
pojemności 2500 litrów Nr ………
Zawarta dnia …………………………………. roku, w Grajewie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo
NIP 719-10-00-462
reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Mirosława Mielczarka - Prezesa Zarządu Spółki;
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym,
a
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą,
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo
zamówień publicznych” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi
zmianami)
została zawarta umowa na następujących warunkach i o treści:
§1
2) Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są
dostawy umożliwiające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia
publicznego, w szczególności w przedmiocie sprzedaży paliw płynnych na podstawie
wpisu do rejestru, zgodnym z odpisem z dnia ……………………………… roku oraz
na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnej z odpisem z dnia
……………………………… roku i że ww. odpisy są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym.
3) Oferta złożona w przetargu przez Wykonawcę stanowi integralną część umowy.
§2
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności i dostarczenia
Zamawiającemu oleju napędowego bez biokomponentów na zasadach przewidzianych
w niniejszej umowie.
Spełnienie świadczenia Wykonawcy dokonywane będzie częściami, sukcesywnie,
stosownie do potrzeb Zamawiającego.
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4) Strony dopuszczają zmiany umowy w drodze aneksu w sytuacji zmian regulacji
prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian przepisów w
zakresie podatku VAT od paliw płynnych.
5) Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo wynosi:
a) olej napędowy bez biokomponentów: 100000 l.
6) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim
Normom.
§3
1 Wykonawca oddaje do używania i pobierania pożytków naziemną mikro stację paliw
do magazynowania oleju napędowego o nr …………………………………………..,
której szczegółowy opis i parametry zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.
2 Mikro stacja paliw do magazynowania oleju napędowego zostanie dostarczona do
siedziby Zamawiającego na okres obowiązywania umowy, na podstawie protokołu
przekazania.
3 Zamawiający po upływie okresu na jaki została zawarta umowa, zwróci przedmiot
dzierżawy w stanie nie pogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z bieżącej
eksploatacji, na podstawie protokołu przekazania.
4 Po upływie okresu na jaki została zawarta umowa istnieje możliwość odkupu przez
Zamawiającego od Wykonawcy przedmiotu dzierżawy.
§4
6) Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliwa będzie dokonywana przez
Zamawiającego w oparciu o iloczyn ceny jednostkowej netto 1 litra oleju napędowego
i ilości dostarczonego oleju napędowego. Do ceny netto będzie doliczany podatek
VAT w wysokości obowiązującej w dniu dostawy paliwa.
7) Cenę jednostkową netto 1 litra oleju napędowego dla danej dostawy stanowi cena
hurtowa 1 litra oleju napędowego, określona każdorazowo przez ORLEN SPOT na
dzień dostawy ( ogłaszana na stronie internetowej PKN ORLEN ) za 1 litr.
8) Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT z cenami paliwa obowiązującymi w dniu
dostarczenia paliwa.
9) Tytułem czynszu dzierżawnego mikro stacji paliw Zamawiający zobowiązuje się
płacić miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie
……………netto
(słownie:…………………………………………………………..) powiększony o
podatek VAT na rzecz Wykonawcy.
10) Zamawiający wpłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
§5
1. Dostawa i odbiór każdej dostawy oleju napędowego będzie następował po jej
dostarczeniu przez Wykonawcę do zbiornika na paliwo zlokalizowanego w Grajewie, ul.
Targowa 19.
2. Odbioru dostarczonego przez Wykonawcę oleju napędowego będzie dokonywała osoba
wskazana przez Zamawiającego.
3. Minimalny miesięczny odbiór oleju napędowego to 2000 l./miesiąc.
4. Rozliczanie dostarczonego oleju napędowego będzie następowało każdorazowo w
temperaturze 15 ˚C.
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§6
Wykonawca zobowiązuje się:
D. na każdorazowe ustne lub pisemne życzenie Zamawiającego, przedłoży aktualne
świadectwa jakości określonej partii danego rodzaju paliw. Świadectwo jakości
powinno być wystawione bądź imiennie na Wykonawcę lub powinno z niego jasno
wynikać, że świadectwo jakości dotyczy paliwa sprzedawanego przez Wykonawcę,
E. W przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa na podstawie analizy laboratoryjnej, lub
świadectwa jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty wymiany wadliwego paliwa
oraz przeprowadzenia badań.
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z
instrukcją obsługi stanowiącą załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.
2. Utrzymywania zbiornika w dobrym stanie technicznym i estetycznym.
3. Doprowadzenia do zbiornika na własny koszt podłączenia d prądu.
4. Ponoszenia wszelkich opłat związanych z używaniem zbiornika, w szczególności
opłat za energię elektryczną.
5. Powierzenia obsługi zbiornika osobie przeszkolonej w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz obsługi zbiornika będącego przedmiotem umowy.
6. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy oddać przedmiotu dzierżawy
osobie trzeciej do użytkowania, ani go poddzierżawić.
7. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy magazynować w zbiorniku,
stanowiącym przedmiot umowy, innych paliw, niż te które są dostarczane przez Wykonawcę.
8. Skutecznej ochrony przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które powstaną w
przedmiocie dzierżawy bez winy Wykonawcy.
10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe
dzierżawionego przedmiotu umowy.
§7
1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia

31.12.2024 r.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.01.2023 r.
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2024 r.

§8
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3 miesięcznym okresem
wypowiedzenia na koniec każdego miesiąca.
3. Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę bez wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy, powtarzającego się,
pomimo pisemnego ostrzeżenia, w szczególności magazynowania w zbiorniku
stanowiącym przedmiot umowy innych paliw niż te dostarczone przez Wykonawcę.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 3 Zamawiającemu
nie przysługuje prawo żadnego odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu.
2.
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§9
1. Wszelkie reklamacje i spory wynikłe na tle niniejszej umowy po wyczerpaniu
możliwości ich polubownego załatwienia rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych.
4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 5
…...................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Do publicznego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa
mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2023 i 2024 roku”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że wykonawca którego reprezentuję/my:
1. NIE NALEŻY* z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów,
2. NALEŻY* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, razem z następującymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
* niewłaściwe skreślić

……………….. ………………………………….
(data i podpis wykonawcy)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wszyscy członkowie
konsorcjum składają odrębne oświadczenie.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca przekazuje
zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca winien przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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