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 od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 103 450 litrów oleju
opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz 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.
Specyfikację odebrać można w siedzibie Zakładu przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom.
w godz. 7-15 w dziale organizacyjnym, oraz na stronie internetowej :
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
IV Termin realizacji zamówienia:
umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie od dnia 01 września 2014r.
do dnia 31 sierpnia 2015 r.
V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają warunki dotyczące :
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 należy
wraz z ofertą złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ
b) 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 1997 r. Prawo energetyczne;
c) 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 ( co najmniej 2 dostaw
oleju opałowego o wartości minimum 200 tys. złotych brutto każda ) wraz z załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - załącznik nr 5 do SIWZ

d) oświadczenie wykonawcy , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia- załącznik nr 6 do SIWZ
e) 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 tysięcy złotych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona zgodnie z formułą
„spełnia/nie spełnia”na dzień upływu terminu do składania ofert. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, że warunki wykonawca spełnia.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 7 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 i 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt b – d i f, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 3 ppkt e – składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy- wystawiony nie
wcześniej nią 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej
niż w terminach określonych powyżej.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
VI Wadium
Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert.
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego : BS Kowalewo
Pom. nr 63 9496 0008 0000 0316 2000 0002, lub w jednej z poniżej podanych form:
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
VII Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena
- 100%
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego
lekkiego” należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 do dnia 11 sierpnia 2014r. do godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia 2014 r. o godz. 10.15
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik organizacyjnego p. Danuta
Lewandowska tel 56 684-15-17.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
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 udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : zaklad@poczta.onet.pl
Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 251280-2014
D.L.
PREZES
mgr Barbara Stosio

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

Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Kowalewo Pom. ul. Brodnicka 1
Tel. / fax 0-56 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl

II Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III Opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 103 450 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 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
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 - 48 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 od dnia 01 września 2014r. do dnia
31 sierpnia 2015 roku.

V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci ,
którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 należy wraz z
ofertą złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ
b) 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 1997
r. Prawo energetyczne;
c) 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, co najmniej 2 dostaw oleju opałowego o wartości
minimum 200 tys. złotych brutto każda wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. - załącznik nr 5 do SIWZ
d) oświadczenie wykonawcy , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia – załącznik nr 6 do SIWZ
e) 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 tysięcy złotych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia”na dzień upływu terminu do składania ofert. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, że warunki wykonawca spełnia.

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 7 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10-11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt b – d i f, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 3 ppkt e – składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy- wystawiony nie wcześniej nią 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach
określonych powyżej.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ
6. Wszystkie wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą ;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny ;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. 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 do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. 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.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
- wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia . Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, 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, z zastrzeżeniem art. 38 ust.1a i 1b ustawy Pzp.
- pytania należy kierować pisemnie, dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą elektroniczną , pod
warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres zamawiającego.
Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
Fax : 056 684 15 17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
- zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienie na
stronie internetowej.
- nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
- osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest p. Danuta Lewandowska
– Kierownik działu organizacyjnego tel/fax 56 684-15-17.

VIII. Termin związania ofertą:
30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:
Przygotowanie oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. W przypadku
podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa,
3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione,
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
5. Oferta powinna zawierać :
a) formularz oferty- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji
b) formularz cenowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
c) wymagane dokumenty i oświadczenia :
- oświadczenie, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy –
załącznik nr 4
- odpis lub kserokopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi
- 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, co najmniej 2 dostaw oleju opałowego o wartości
minimum 200 tys. złotych brutto każda wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. - załącznik nr 5 do SIWZ
- oświadczenie wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia – załącznik nr 6 do SIWZ
- polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza
niż 300 tysięcy złotych
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 7 do SIWZ
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ
e) dowód wniesienia wadium
f) wydruk z oficjalnej strony producenta, u którego będzie zaopatrywał się wykonawca przez cały okres
trwania umowy, z ceną oleju opałowego na dzień 05.08.2014 r.
g) dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do kontroli jakości , określający parametry
oferowanego oleju opałowego.

6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
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 dostawę oleju opałowego lekkiego”
nie otwierać do dnia 11 sierpnia 2014 r. do godz. 10.15
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a
w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską- jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. w sekretariacie , do dnia 11-08-2014 r. do godz. 10.
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert:
a) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11-08-2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie zakładu w pokoju działu
organizacyjnego.
b) otwarcie ofert jest jawne

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) Ceną oferty jest wartość brutto wykonania zamówienia, podana zgodnie z wymaganiami zawartymi w
formularzu cenowym ( załącznik nr 3)
b) Do obliczenia wartości oferty należy przyjąć cenę netto oleju opałowego podaną na oficjalnej stronie
internetowej producenta, u którego będzie zaopatrywać się wykonawca przez cały okres trwania umowy na
dzień 05.08.2014 r.
c) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia.

XII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wadium w wysokości 5.000,00 zł / słownie: pięć tysięcy złotych / należy wnieść przed upływem
terminu do składania ofert na konto zamawiającego
BS Kowalewo 63 9496 0008 0000 0316 2000 0002, lub w jednej z poniżej podanych form:
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
2. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zawarte są w art. 46 pkt 1-5 ustawy Pzp.

XIII.
–

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena

- 100%

Punktacja:
- maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma oferent proponujący cenę najniższą
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższa podzielona przez cenę oferty x 100 pkt
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV.

Umowa

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie
z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty,
c) nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą
ocenę, chyba, że zachodzą przesłanki , o których mowa w art. 93 ust. 1 lub upłynie termin związania
ofertą.
4. Umowa zostanie zawarta i podpisana przy współudziale osób reprezentujących następujące
jednostki:
a) Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
b) Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
c) Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
d) Gmina Kowalewo Pomorskie
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie .
Zabezpieczenie może być wnoszone:
- w pieniądzu
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych

-

w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty upływu terminu
obowiązywania umowy.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

XV. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Informacje na temat środków ochrony prawnej mających zastosowanie do przetargu zawiera dział VI
ustawy .
XVI. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
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 udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1
pkt 6 i 7
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : zaklad@poczta.onet.pl
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 w budynku mieszkalnym nr 13 w miejscowości Frydrychowo
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników
5 zbiorników umieszczonych w pomieszczeniu piwnicznym,
każdy o pojemności 1000 litrów
Łączna pojemność 5000 litrów
2. Orientacyjne zużycie paliwa w ciągu roku
- w sezonie grzewczym
-

- 22.000 l

poza sezonem - nie występuje

III. 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 15.000 litrów

-

poza sezonem - nie występuje

IV. Kotłownia – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
1.

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

2.

Roczne zapotrzebowanie oleju – 14.000 l
3. Dowóz paliwa pojazdami o ładowności do 10.000 litrów

V. 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 - 32.000 l
- poza sezonem - nie występuje
VI. Kotłownia w budynku świetlicy osiedlowej- Oś. Brodnickie w Kowalewie
1. 1 zbiornik o pojemności 1.000 litrów
2. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 3.000 litrów
VII Świetlica sołecka Sierakowo
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 1500 litrów
VIII Świetlica sołecka Mariany
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 500 litrów
IX Świetlica sołecka Chełmonie
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 1000 litrów
X Świetlica sołecka Chełmoniec
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 1000 litrów
XI Świetlica sołecka Pluskowęsy
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 750 litrów
XII Świetlica sołecka Mlewiec
1. zapotrzebowanie oleju w sezonie grzewczym – 700 litrów

Uwagi:
1. Zużycie paliwa w ciągu roku w poszczególnych obiektach może
w zależności od warunków atmosferycznych .

ulec zmianie

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

Dostawa oleju opałowego lekkiego do
kotłowni olejowych ZGKiM Sp. z o.o. ,
świetlic sołeckich 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 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 05.08.2014r.
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 05.08.2014r. 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 )

103,45

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

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

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

Załącznik nr 4
………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni
olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do
świetlic sołeckich oraz 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
oświadczam, że firma:
1. posiada uprawnienia do wykonania zadania określonego w dokumentacji przetargowej
(art. 22 ust. l pkt l);
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. l pkt 2);
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. l pkt 3);
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. l pkt 4);

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

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

Załącznik nr 5
….........................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni
olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ,
do świetlic sołeckich oraz 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

Uwaga: wymagane są co najmniej 2 dostawy o wartości min. 200 tys. złotych brutto każda

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 6
…...........................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
dotyczące uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni
olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ,
do świetlic sołeckich oraz 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
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

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

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

załącznik nr 7
………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni
olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do
świetlic sołeckich oraz 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
oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

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

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

załącznik nr 8
…...................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych
należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic
sołeckich oraz 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

oświadczam, że:
–
–

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

W przypadku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Pzp, wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

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

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

załącznik nr 9

U M O W A NR ….........
zawarta w dniu …........................... 2014 roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kowalewie Pomorskim,
ul. Brodnicka 1, KRS nr 0000133837 , kapitał zakładowy 2 233 500,00 PLN
reprezentowanym przez :
1. Barbarę Stosio - Prezesa
zwanym dalej „Kupującym"
a
reprezentowanym przez:
1. ….......................................................................
zwanym dalej „Sprzedającym"
przy współudziale:
1) Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły – p. Renatę
Kałużę jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. III załącznika nr 1
2) Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły – p. Danutę
Drożdża jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. IV załącznika nr 1
3) Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły – p.
Elżbietę Arbart jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. V załącznika nr 1
4) Gminy Kowalewo Pomorskie reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. –
p. Andrzeja Grabowskiego jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. VI – XII
załącznika nr 1
§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 103450 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 48 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 01 września 2014 r. do dnia
31 sierpnia 2015 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
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 i II załącznika do umowy wystawiane
będą na Kupującego.
4. Faktury za dostawy do kotłowni określonych w pozostałych punktach załącznika do umowy
wystawiane będą odpowiednio na jednostki:
a) Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach 87-410 Kowalewo Pom.
NIP – 878-13-23-942

- pkt III załącznika

b) Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące 87-410 Kowalewo Pom.
NIP – 878-12-81-876

- pkt IV załącznika

c) Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie 87-410 Kowalewo Pom.
NIP – 878-12-81-942

- pkt V załącznika

d) Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pom. ( dostawy dla
świetlic) NIP – 5030022196
- pkt VI - XII
§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 2014 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
…........................................................................................
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
§ 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 sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i
jednostek biorących współudział w umowie.
Kupujący:

Sprzedający:

