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Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z r
z pożn.zm.)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2254 z
późn. zm.) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych.
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy o udzielenie
zamówienia, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128);
5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:
•

Część A: Instrukcja dla Wykonawców oraz określenie przedmiotu zamówienia.

•

Część B: Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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CZĘŚĆ A: INSTRUKCJA DLA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

WYKONAWCÓW

ORAZ

OKREŚLENIE

Rozdział I. Informacje wprowadzające.
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A zaprasza do
składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Przedmiotem postępowania jest zamówienie: Na sukcesywne dostawy paliwa: Oleju opałowego
grzewczego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A
w roku 2018 , w zakresie określonym w rozdziale IV części A SIWZ.
3. Użyte w SIWZ terminy oznaczają:
1) ,, SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2) ,, Zamawiający” - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie
Podlaskim S.A.
3) ,,Wykonawca” - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, która złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
4) ,, Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ.
5) ,, Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w
sposób szczegółowy opisany w rozdziale IV SIWZ.
6) ,, Ustawa ” - ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.).
4. Uwagi ogólne:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
7) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
11) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
12) Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II. Nazwa i adres Zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
08-300 Sokołów Podlaski ul. Ząbkowska 2
NIP: 823-000-10-88, REGON:000617195
fax.25 7877254, czynne w godzinach pracy Zamawiającego
od 700-1500.
e-mail: pks_sekretariat@wp.pl

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstawą postępowania jest ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów wynikających z niniejszej SIWZ.
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Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego grzewczego w ilości
przeznaczonego do opalania trzech kotłowni Zamawiającego:

60 000

litrów

-dworzec PKS Sokołów Podlaski, ul. Wolności 54
-zajezdnia PKS-Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska 2
-diagnostyka Sokołów Podlaski,
ul. Ząbkowska 2
Oferowany olej opałowy grzewczy musi spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki
dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane oleje ciężkie opałowe
(Dz. U z 2014 r. poz. 1547) .
Muszą być zgodne z Polską Normą PN-C-96024;2011
- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
- zawartość siarki max. 0,1 %
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg
- zawartość wody max.200 mg/kg
Wspólny Słownik Zamówień CPV:

09135100-5
2) Przewidywane zapotrzebowanie oleju opałowego grzewczego będzie wynosić w granicach:
60 000. litrów.

Jednorazowa ilość zamawianego oleju opałowego grzewczego będzie wynosić w granicach:
-w przypadku kotłowni Zajezdnia Sokołów Podl. - od 3.000 l do 5000 l
-w przypadku kotłowni na Stacji diagnostycznej - od 500 l do 1000 l
-w przypadku kotłowni na Dworcu PKS
- od 500 l do 1000 l
3) W skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej opałowy grzewczy,
autocysterną Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczony olej
opałowy grzewczy do chwili jego zrzutu do zbiornika kotłowni Zamawiającego. Koszty dostaw paliwa oraz
wszystkie inne koszty wykonawca zobowiązany jest wliczyć w cenę jednostkową.
Zamawiający wymaga, aby olej opałowy grzewczy był dostarczany cysternami samochodowymi będącymi
w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016 r. nr.1834 z zm.).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości dostaw
oleju opałowego grzewczego w zależności od potrzeb Zamawiającego maksymalnie o 20 % w stosunku do
całego zamówienia. Zmiana ilości zamówienia ogólnego nie będzie stanowić podstawy do zmiany
warunków umowy oraz konsekwencji prawnych i finansowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 7
5) Oferowany olej opałowy grzewczy może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o
parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w przywołanych wyżej normach i
Rozporządzeniach.
6) Przy realizacji każdej dostawy Wykonawca musi posiadać aktualny atest/świadectwo, sporządzone przez
uprawnione laboratorium; atest/świadectwo musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące olej opałowy
grzewczy.
7) Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany podać miejsca, z których dostarczane będzie olej
opałowy grzewczy

8) Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów
oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane oleje ciężkie opałowe (Dz.U. z
2014 r. poź. 1547) .
Muszą być zgodne z Polską Normą PN-C-96024;2011.
9) Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę auto cysternami wyposażonymi w legalizowane
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przepływomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach, terminach i parametrach określonych
przez Zamawiającego.
10) Wykonawcy muszą zapewnić dostawę paliw w terminie do 48 godzin od przyjęcia zamówienia
w okresie obowiązywania umowy.
Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.
Dostawy oleju opałowego grzewczego odbywać się będą w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć koncesję na obrót
paliwami ciekłymi.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej
3 dostaw oleju opałowego grzewczego o wartości min. 100 000 złotych brutto każda, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w/w
okresie Wykonawca podaje ich wartość , datę wykonania i odbiorców.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz ustawy.
3. Ocena spełnienia tych warunków polegać będzie na stwierdzeniu czy złożona oferta spełnia
wyżej wskazane warunki czy też nie na podstawie załączonych dokumentów. Niespełnienie
chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia.
1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy należy przedłożyć:
1.1. Kompletny i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ.
1.2. Koncesję, licencję, zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
licencji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej objętej zakresem zamówienia lub
kopię potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
1.3. Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
złożone na formularzu stanowiącym (załącznik nr 2) do SIWZ.
1.4. Wykaz zrealizowanych dostaw zgodnie z Rozdziałem VI ust.1 lit. b na formularzu
stanowiącym załącznik nr. 4 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy
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przedłożyć:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (załącznik nr 3)
do SIWZ.
2.2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń , że uzyskał zgodę
na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2.3 Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzającego zarejestrowanie
działalności gospodarczej celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego należy :
3. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę świadectwa
jakości oferowanego paliwa wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania
ofert.
4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
4.1. Dowód wniesienia wadium.
4.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
Brak jakiegokolwiek z wymienionych w rozdziale VII dokumentów lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Udział wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim
przypadku należy do oferty załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Oświadczenie wymienione w rozdziale VII pkt. 1 podpkt. 1.3. SIWZ składane jest przez
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub przez
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w
postępowaniu i podpisania umowy.
3. Dokumenty wymienione rozdziale VII pkt. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Umowę
regulującą współpracę tych podmiotów występujących wspólnie.
5. Oferta powinna być podpisana przez każdego ustanowionego pełnomocnika.
6. Oferta winna zawierać wszystkie w/w dokumenty, oświadczenia i informacje.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 pkt. Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1597z
późn. zm.).
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Uwaga:
1. Wykonawca może nie złożyć dokumentów wymienionych na dzień otwarcia ofert w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może wezwać
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w/w dokumentów w
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wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie brakujących dokumentów.
2. Dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują
Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną podany w rozdziale II SIWZ.
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku , Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania ww. wniosku.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy który zwrócił się z
wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej bez ujawniania
źródła zapytania.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej
postępowania.
6. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Lech Czarnacki
Pani Antonina Orlowska

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie :pięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 30 dni.
3. Termin wnoszenia wadium upływa dnia 11.12.2017r do godz.10ºº

4. Wadium może być wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego:
•

Powiatowy Bank Spółdzielczy 26 9221 0000 0011 1722 2000 0020 .

Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia wadium w innych formach, określonych w art.45 ust.6 pkt.2-5 U.P.
Z.P.
5. W tytule wnoszonego wadium dokonywanego przelewu należy zamieścić adnotację:

Przetarg na sukcesywne dostawy oleju opałowego grzewczego - nr sprawy: PKS S.A. 3/2017r.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. W
przypadku niezabezpieczenia oferty wniesieniem wadium, Wykonawca zostanie wykluczony z
udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
7. Zamawiający zwraca wadium wykonawcom niezwłocznie:
− po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
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− po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
− po unieważnieniu postępowania.
8. Zamawiający zwróci wadium na wniosek wykonawcy:
− który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie.
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Rozdział X. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może zwrócić się tylko jeden raz do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem, nieważności w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
5. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzami ( załącznikami ) dołączonymi do SIWZ.
6. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w załącznikach opracowanych przez
Zamawiającego.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy.
8. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
9. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ
stanowią jej integralną część.
10. Zamawiający zaleca aby ofertę umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: wewnętrznej
i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A 08-300
Sokołów Podlaski ul. Ząbkowska 2, nie otwierać do 12.12.2017 r. godz. 1030 - przetarg.
Koperta wewnętrzna zawierająca ofertę powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
„Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego grzewczego na 2018 r.”.
Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
11. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty
załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozdziale VII.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonane zmiany
umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe zmiany są dla wszystkich
Wykonawców wiążące.
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14. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu
składania ofert. Zmiany należy dokonać poprzez wycofanie niewłaściwej oferty i złożenie
zmienionej oferty, jako obowiązującej.
15. Wszystkie strony oferty winny być podpisane (parafowane) przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania w jego imieniu oraz kolejno ponumerowane, a oferta spięta w
sposób trwały.
16. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących
SIWZ.
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.12.2017 godz. 1000, na adres Zamawiającego podany
w rozdziale II niniejszej SIWZ ,pokój nr 10 ( sekretariat ).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na
adres zamawiającego podany w rozdziale II, w sposób opisany w rozdziale XI niniejszej SIWZ
i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu
oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.12.2017r. o godz. 1030 siedzibie Zamawiającego w
pokoju Nr 10
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy /firmy/ oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu oraz warunków płatności, terminu
wykonania zamówienia i okresu gwarancji.
8. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu na ich wniosek.
9. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania.
Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według podanego poniżej kryterium.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami.
a/cena ofertowa 95%
b/termin płatności 5%
20 dni - 3 pkt.
30 dni - 5 pkt.

- 95 pkt.
- 5 pkt.

3.Sposób dokonywania oceny ofert.
Oferta z najniższą ceną i korzystnym terminem płatności zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Wykonawcom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru:
cena oferowana minimalna netto
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Kryterium CENA = ------------------------------------------------ x 95
cena badanej oferty netto
W Kryterium CENA Wykonawca oferujący najkorzystniejszą cenę otrzyma 95 pkt. , termin
płatności maksymalnie może otrzymać 5 pkt.
Do wyliczenia Wykonawca przyjmuje cenę oleju napędowego grzewczego
PKN Orlen stosowaną w 09.12.2017r.

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, poprawi w ofercie oczywiste omyłki.
2. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „formularza ofertowego” i określenia w nim cen
na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez
Wykonawcę. Powinno uwzględniać VAT i podatek akcyzowy oraz uwzględniać uwarunkowania
rynkowe sterowane zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych,
stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa.
5. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu cenowym spowoduje
odrzucenie oferty.
6. Podana różnica w cenie określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom
Rozdział XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ustawy
Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
2.. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do nr 5 do SIWZ.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania.
4. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym zgodnie z art. 94 ustawy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
BZP.

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Projekt umowy, jaki zostanie zawarta z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
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Rozdział XVIII. Środki ochrony prawnej.
1. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wobec
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje
odwołanie do Prezesa KIO w terminie wskazanym w art. 182 ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Zgodnie z art. 181 ustawy Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym
do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
Szczegółowe informacje z zakresie środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI: ,, Środki
ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

11

CZĘŚĆ B: ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr. postępowania P.K.S. S.A. 3/2017

….................., dnia ...........................
...............................
pieczęć
Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju opałowego
grzewczego w 2018 r. numer postępowania PKS S.A 3/2017. składamy niniejszą ofertę:
Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………..…………………………………………………………
Telefon:……………………………..fax:……………………….e-mail: ………………………………..
Oznaczenie producenta oleju opałowego grzewczego (poprzez wskazanie pełnej nazwy i adresu)
…………………………………………..………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Oferujemy sukcesywną dostawę paliw:
……………………… litrów w cenie:
Cena netto
Podatek VAT

……………………………. zł
……………… tj. ……………..……………... zł

Cena brutto

…………………………….. zł

Słownie
złotych
………………………………………………………………………………………

brutto

…………………………………………………..………………………………………………………….
Cena netto
Wykonawcy
Rodzaj paliwa

1

za 1 litr

Cena netto za 1 litr w PKN
ORLEN olej napędowy
grzewczy w temp. 15º C

w temp. 15°C / zł./

/ zł./

2

3

Stosunek cen netto
Wykonawcy i PKN Orlen
(z dokładnością do 4
miejsc po przecinku)
(2:3)
4

Olej opałowy grzewczy

Cena PKN ORLEN oleju opałowego grzewczego na dzień 09.12.2017r.
Termin płatności ………………………… dni.
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•

Oświadczamy, że rozpoczniemy dostawy przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu
umowy.

•

Oświadczamy, że akceptujemy warunki dostaw zgodnie z wymogami określonymi we wzorze
umowy.

•

Oświadczamy, że:

1.

zapoznaliśmy się z warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

2.

otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

3.

akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

•

Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

•

Pod groźbą wykluczenia oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny.

•

Wadium w kwocie ......................................... zostało wniesione w dniu ...................................

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ............................................................
2) ............................................................
3) ............................................................
4) ............................................................
5) ……………………………………………
6) ……………………………………………
7) ……………………………………………
8) …………………………………………..
9) …………………………………………..
10)………………………………………….
Na ........... .kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................... dn. ................................
................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr. postępowania P.K.S. S.A. 3/2017

Nazwa Wykonawcy: ..................................
....................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................
....................................................................

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego grzewczego zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

............................. dn. ..................................
............................................
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy: ..................................

Nr. postępowania P.K.S. S.A. 3/2017

....................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................
....................................................................

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego grzewczego
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

............................. dn. ......................................
............................................
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr. postępowania P.K.S. S.A. 3/2017

Nazwa Wykonawcy: ..................................
....................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................
....................................................................

Wykaz zrealizowanych dostaw

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawy paliwa – oleju opałowego grzewczy
oświadczamy, że nasza firma w latach 2015– 2017 zrealizowała następujące zamówienia dostaw lub usług, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały
wykonane należycie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. warunek musi spełniać co
najmniej jeden podmiot.

Rodzaj
zamówienia
(opis, przedmiot zamówienia)

Całkowita
wartość

1.

2.

Czas realizacji
Nazwa zamawiającego
Początek

Koniec

3.

4.

5.

............................. dn. .....................................
....................................
podpis Wykonawcy
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Umowa na dostawę oleju opałowego grzewczego /Projekt/
Załącznik Nr 5
Nr.postępowania P.K.S. S.A. 3/2017

zawarta dnia ….................. w …................ pomiędzy:

1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
NIP 823 000 10 88 REGON……………………… wpisanym do rejestru przedsiębiorców
KRS…………………………………………………. numerem………………………………………..
- reprezentowanym przez:
1. Rafał Pieniak – Prezesa Zarządu
2 Paweł Środa -Członek Zarządu
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
2. …......................................................., NIP ….................................., REGON …................, wpisanym
do rejestru przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego dla …......., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS …..............
- reprezentowanym przez:
1. …............................................
2. …...........................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
§1
1. Strony zgodnie postanawiają podjąć współpracę w zakresie sprzedaży oleju opałowego grzewczego na
warunkach określonych w umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą w
postępowaniu przetargowym.
2. Wykonawca oferuje do sprzedaży na rzecz Zamawiającego olej opałowy grzewczy o parametrach
zgodnych z Polską Normą PN-C-96024;2001,gatunek L1,oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
3.11.2014r w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów rodzajów instalacji i
warunków, w których będą stosowane oleje opałowe (Dz.U. z 2014 poz.1447)
3. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie dostarczać paliwo przeznaczone na potrzeby własne do
ogrzewania pomieszczeń Spółki
6. Paliwo będzie dostarczane przez Wykonawcę na koszt własny i tankowane do zbiorników kotłowni
Zamawiającego położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowskiej 2 (kotłownia główna , kotłownia
diagnostyka oraz dworca autobusowego PKS w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 54).
7. Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości dostaw paliwa
w zależności od potrzeb Zamawiającego wynikających z panujących warunków atmosferycznych
maksymalnie o 20% w stosunku do przewidywanej na podstawie dotychczasowego zużycia ilości podanej w
specyfikacji zamówienia.
§2
1. Zamówienia ilościowe na dostawę paliwa Wykonawca będzie składał telefonicznie, pisemnie lub drogą
elektroniczną z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przed
terminem dostawy. Zamówienie złożone po godz. 13ᵒᵒ będzie traktowane jako zamówienie złożone
następnego dnia roboczego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówień Zamawiającego na dostawę paliwa zgodnie z
zamówieniem..
Dostawy paliwa będą realizowane autocysterną na warunkach: dostawa i napełnienie zbiorników kotłowni,
o których mowa w §1 ust. 5.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia certyfikatu jakościowego wystawionego przez
uprawniony do tego organ legitymujący się wymaganymi przez prawo pozwoleniami na każdorazową
dostawę paliwa.
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2. Odbiór jakościowy i ilościowy będzie dokonywany przez Zamawiającego przy dostawie oleju opałowego
grzewczego.
3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówionej dostawy paliwa, jeżeli stwierdzi niezgodność
pomiędzy jakością dostarczonego paliwa a przedstawionym certyfikatem jakościowym..
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego wynikające ze złej jakości
dostarczonego oleju opałowego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia stałego dojazdu auto cysterną i dostępu do zbiorników
kotłowni, zapewnienia bezpiecznych warunków tankowania zbiorników, obecności swojego przedstawiciela
przez cały czas tankowania. Odbiór każdej dostawy paliw będzie kwitowany pisemnie
6 .Zamawiający zastrzega, że odbiór dostaw paliwa może nastąpić wyłącznie w dni robocze w godzinach
7ᵒᵒ-15ᵒᵒ.
§4
1. Za dostawę i rozładunek paliw do zbiorników kotłowni odpowiada Wykonawca
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu ochrony towarów niebezpiecznych w transporcie
drogowym (rozładunek paliw do zbiorników podziemnych zgodnie z umową ADR).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyrywkowej kontroli dostarczonych paliw pod
względem jakości i zgodności z dostarczonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych (świadectwem
jakości) poprzez pobranie próbek przez Akredytowane Laboratorium z autocysterny Wykonawcy i
wykonanie badań.
4. W przypadku dostarczenia niezgodnego z przedmiotem zamówienia oleju zostaną naliczone kary umowne
oraz Zamawiający zażąda natychmiastowej wymiany dostarczonego oleju opałowego pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o czym powiadomiony zostanie Urząd
Zamówień Publicznych.
§ 5.
1. Sprzedaż paliw na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania umowy po takich
cenach, by stosunek ceny netto oleju opałowego grzewczego z dnia zamówienia do ceny netto w PKN
ORLEN był nie wyższy jak podany w rubryce czwartej (wg załącznika Nr 1 złożonego z ofertą).
2. Zmiany ceny paliw mogą nastąpić w wyniku:
a) zmiany ceny producenta;
b) ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT.
3. Cena netto oleju opałowego grzewczego będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły
cenowej:
Cena sprzedaży (zł/l)= cena hurtowa PKN ORLEN S.A. (zł/l) + N (zł/l)
Gdzie:
Cena sprzedaży – to cena netto sprzedaży oleju opałowego wyrażona w złotych za jeden litr w
temperaturze referencyjnej 150C;
Cena hurtowa PKN ORLEN S.A. - to cena netto danego paliwa wyrażona w złotych za jeden litr w
temperaturze referencyjnej 150C publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl w dniu
zamówienia paliwa.
N – stała różnica pomiędzy ceną PKN Orlen w odniesieniu do danego produktu z dnia 09.12.2017r.
a ceną paliwa Wykonawcy w złożonej przez niego ofercie (zł/l) wynosząca …………………..
4. Do cen netto ustalonych w sposób wskazany wyżej zostanie doliczony podatek VAT według stawek
aktualnie obowiązujących na dany olej opałowy.
5. Faktury za olej będą wystawiane na podstawie dokumentów nalewu.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do
otrzymywania faktury.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur za paliwo dostarczane wg. złożonych zamówień
terminie ………(liczonych od daty doręczenia faktury) Zamawiającemu, lecz nie wcześniej niż po realizacji
dostawy) zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczanego oleju opałowego grzewczego z
przedstawionym świadectwem jakości Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kosztów
badania paliwa, kosztów usunięcia wszystkich skutków dostarczania i stosowania przez Zamawiającego
oleju złej jakości.
9. Całkowita wartość dostawy oleju opałowego, na którą zawarto niniejszą umowę wynosi:
Cena netto

………………………….. zł

Podatek VAT……………. tj.……………………….....zł
Cena brutto

……………………………zł

Słownie złotych:……………………………………………………………………………….….……………
………………………………………………………………………………………………….………………
10. Strony dopuszczają zmiany umowy w drodze aneksu w sytuacji gdy ulegają zmianie urzędowe stawki
podatku VAT od paliw płynnych.
§6
1. Sprzedaż oleju opałowego grzewczego na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie
trwania umowy z różnicą w cenie od ceny
PKN ORLEN z dnia zamówienia wynoszącej
................................. zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Faktury za olej napędowy grzewczy będą wystawiane po dostawie na podstawie dokumentów przyjęcia
dostawy z zastosowaniem cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia , z doliczeniem podatku VAT
według zasad i stawek obowiązujących w dniu otrzymania dostawy oleju opałowego grzewczego ..
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby uprawnionej do
otrzymania faktury.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur za olej napędowy grzewczy
dostarczone wg
złożonych zamówień w terminie ………………………..od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, chemiczne i prawne dostarczonego towaru oraz
skutki, jakie wadliwy towar może spowodować u Zamawiającego i jego odbiorców (kontrahentów) w pełnej
wysokości zaistniałej szkody.
§7
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań wynikających
z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą, w rozumieniu umowy, uważa
się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub
administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów, wojny, mobilizacje, blokady,
embargo, zamknięcie granic, strajki pracowników uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku
zapłaty za paliwo dostarczone do czasu wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1.

§8
1. Umowa zostaje zawarta na od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie uważa się za doręczone również w
przypadku jeżeli strona dwukrotnie nie odebrała wysłanej na podany adres siedziby, przesyłki poleconej
zawierającej pismo informujące o zamiarze wypowiedzenia umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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4. W przypadku nie wykonania Umowy z przyczyn zawinionych i leżących po stronie Wykonawcy w
terminie określonym w zamówieniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
kwoty brutto należnej za usługę za każdy dzień opóźnienia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
W przypadku o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,
w drodze pisemnego oświadczenia, w wypadku dwukrotnej dostawy oleju opałowego grzewczego
w warunkach uprawniających do odmowy przyjęcia dostawy, dwukrotnego niezrealizowania dostawy,
dwukrotnego dostarczenia ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem, dwukrotnym złym naliczeniu
różnicy w cenie, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy za dostarczoną dostawę.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące
przedmiotu umowy.
7. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać wszystkie spory i rozbieżności jakie mogą powstać w związku z
umową w drodze polubownej. Spory nie zakończone w drodze negocjacji strony poddają rozstrzygnięciu
Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§9
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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