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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MOGIELNICA W 

2020R.  

 [SYGNATURA POSTĘPOWANIA –   IR-6740.29.2019] 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

NA USŁUGI O WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221 000 EURO 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa:   Gmina Mogielnica 

NIP:   797-18-93-228 

Adres:   Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica  

Strona internetowa: www.bip.mogielnica.pl 

Numer telefonu: (+ 48 48) 66-35-149 

Numer faksu:  (+ 48 48) 66-35-149 

Adres mailowy:  gmina@mogielnica.pl 

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30 

II. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1126, z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479, z późn. zm.). 
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5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127).  

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419, z 

późn.zm.). 

8. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z 

późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, późn. zm.). 

III. DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:  

Zamawiający – Gmina   Mogielnica; 

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

Ustawa lub ustawa Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843). 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

4.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, tj. 

poniżej 221 000 euro. 

4.2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

ustawy Pzp. 

4.3 Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w dniu: 21.11.2019 r. 

pod numerem: 625593-N-2019 w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego w 

Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona niniejsza specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia. 

4.4 Ogólne ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

- część I : Zakup i dostawa oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowcu w 

ilości ok 18.000 l, 

 - część II: Zakup i dostawa oleju opałowego do ZSO w Mogielnicy w ilości ok 32.000 l 

b) Zamówienie może ulec zwiększeniu o max. 10% w przypadku większego zapotrzebowania,  

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub równoważnych. 

d) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7. 

e) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

f) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o zamówienie 

publiczne. 

h) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

i) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

j) Zamawiający nie prowadził / prowadzi dialogu technicznego.  

V.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
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Postępowanie oznaczone jest znakiem: IR-6740.29.2019 

Wykonawcy powinni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

VI.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego w ilości 

planowanej 50 000 litrów w roku 2020.  

6.2 Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2011, 

gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 01.12.2016 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 

warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008) i 

posiadać minimalne parametry: 

 

  zawartość siarki max 0,1% 

  wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

  zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 

  zawartość wody max 200 mg/kg 

  około 18 000. litrów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowcu, 

  około 32 000. litrów dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.  

 

6.3 Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie Gminy 

Mogielnica. 

6.4 Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 

6.5 Ilość oleju opałowego wskazana w SIWZ ma charakter planowy. Faktyczna wielkość dostaw 

będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Sumaryczna wielkość dostaw 

oleju opałowego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od panujących 

warunków atmosferycznych. Nie więcej jednak niż o 20% ilości początkowej. 

6.6 Dostarczony olej opałowy musi spełnić wszelkie wymagane przepisami normy jakościowe. 

Wykonawca do każdej dostawy musi załączyć aktualne świadectwo jakości lub równoważny 

dokument przedstawiając parametry dostarczanego oleju nie gorsze niż określone w pkt. 1. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz 

wyładunek. 

6.7 Dostawy oleju realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 

zarządców poszczególnych obiektów. 

6.8 Dostawy do placówek objętych zamówieniem nie będą łączone, każda placówka zamawia olej 

opałowy indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Mogą wystąpić sytuacje zamówienia 

opału w tym samym czasie przez więcej niż jedną placówkę. 

6.9 Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6.10 Rozładunek paliwa odbywać się będzie przy zastosowaniu pomp w autocysternie (dostawy 

można dokonywać autocysternami o maksymalnych wymiarach 9,2/2,8/3,4m (dł, szerokość/ 

wysokość). 

6.11 Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu 

producenta/importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia.  

6.12 Przy każdorazowej dostawie zbiorniki Zamawiającego powinny być tankowane do pełnej swojej 

pojemności, co oznacza, że rzeczywista ilość zatankowanego oleju opałowego może być 

większa lub mniejsza od złożonego zamówienia częściowego o około 10 - 15 %. 
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

7.1 Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania sezonu 

grzewczego. Miejscem wykonania zamówienia jest teren Gminy Mogielnica – miejscowości: 

Mogielnica i Brzostowiec. 

UWAGA: Za sezon grzewczy uznaje się okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność 

ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów zgodnie z definicją zawartą w §2 pkt. 20 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania sieci ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92). 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca 

jednoznacznie wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej polegającej 

na hurtowym albo detalicznym handlu paliwami na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi udzielona na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.  

zm.) 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC przewoźnika drogowego. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

8.2 Zamawiający oceni spełnienie tych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 

dokumentów i oświadczeń. 

8.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 lub 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

8.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W takim przypadku 

Zamawiający żądać będzie dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 Ustawy. 
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9.1 W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z póź. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zwarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2344 z późn. zm). 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

10.1 W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz wykazania 

braku podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 4 ww. ustawy Wykonawcy 

są zobowiązani do złożenia jako integralnej części oferty niżej wymienionych dokumentów: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia: 

– o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji, zwane 

dalej oświadczeniem; 

b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – o treści zgodnej ze wzorem, 

stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji, zwane dalej oświadczeniem. 

c) Odpis z właściwego rejestr/u lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

10.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie 

działalności.   

10.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dla każdego z tych podmiotów w 

oświadczeniach, o których mowa w pkt 10.1 lit. a) i lit. b). 

10.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

10.5 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.mogielnica.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

Nr 4 do specyfikacji. 

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda dokumentów z pkt X a również od tych podmiotów. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o 
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których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z podanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 

są one aktualne. 

10.6 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(Konsorcja/spółki cywilne) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

 

XI. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt X składają niżej wymienione dokumenty wystawione w 

kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że: 

1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli w 

miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. 

W przypadku wątpliwości co do tej treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

12.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

12.2 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną. Dowodem 

wysłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną jest 

potwierdzenie transmisji danych.  

12.3 Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, 

05-640 Mogielnica 

12.4 Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 48 66 35 149, a przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej na adres: inwestycje@mogielnica.pl. 

12.5 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu “Oferta” numer faksu lub adres e-mail, na który 

Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję w formie faksowej lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca niezwłoczne po złożeniu oferty przekazał Zmawiającemu informację, w której poda numer 

faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany itp.) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
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podać zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować 

korespondencję w formie faksowej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

12.6 Do bezpośrednich kontaktów z oferentami upoważniony jest pracownik: p. Tadeusz Wrzesiński  tel./ 

faks 48 66-35-211; e-mail: inwestycje@mogielnica.pl 

 Informacji udziela w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

12.7 Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ.  

12.8 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 

swoje zapytania (pocztą elektroniczną) na adres: inwestycje@mogielnica.pl lub gmina@mogielnica.pl 

w postaci dokumentów tekstowych. Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej www.bip.mogielnica.pl - bez ujawniania źródła zapytania. 

12.9 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

XIII. WADIUM 

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

15.1   Wymogi formalne: 

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ 

na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i musi spełniać następujące wymogi: 

a) musi być sporządzona w formie pisemnej, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem lub piórem, pismem drukowanym, 

b) formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej, 

c) wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez 

Wykonawcę, 

d) treść wszystkich załączników powinna być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do 

SIWZ,  

e) oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

mailto:inwestycje@mogielnica.pl
mailto:gmina@mogielnica.pl
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Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 

1 ww. rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

f) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1 Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, 

uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Koperta winna być opatrzona nazwą : 

 

 „OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ na 

terenie gminy Mogielnica w roku 2020”. Nie otwierać przed dniem 03.12.2019 r. do godziny 10:30” 

 

16.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1, 05-

640 Mogielnica, pok. 01.  UWAGA: dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania 

przesyłki (nie nadania na poczcie lub w firmie kurierskiej).  

16.3 Oferty należy złożyć do dnia 03.12. 2019 r. do godz. 10:00 

16.4 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie odwołania. 

16.5 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w 

odniesieniu do ty informacji, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

16.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

16.7 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica, 

ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica pok. 28  - w dniu 03.12. 2019 r. o godz. 10.30. 

16.8 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, i ceny ofert. 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

17.1 W ofercie należy podać cenę ofertową za 1 litr oleju opałowego w PLN cyfrowo z wyodrębnieniem 

podatku VAT uwzględniając oferowaną marżę lub  rabat 

17.2 Cenę należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które będzie musiał ponieść Zamawiający 

przy zakupie oleju, w tym wszystkie opłaty i podatki oraz koszty transportu do miejsca dostawy wraz 

z wyładunkiem. 

17.3 Cenę na olej opałowy należy wyliczyć na podstawie ceny hurtowej podanej na oficjalnej stronie 

internetowej PKN ORLEN z dnia 21 listopada 2019 r.  

17.4 W przypadku, gdy w czasie trwania umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku 

polskim (niezależnie od Wykonawcy), strony dokonają indeksacji ceny za jeden litr. Wykonawca 

obliczy cenę paliwa w dniu dostawy uwzględniając obowiązującą w dniu złożenia zamówienia cenę 

oleju napędowego grzewczego podaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (na stronie 

internetowej www.orlen.pl – hurtowe ceny paliw) i ofertową marżę / upust. 
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17.5 Indeksacja cen, dokonywana będzie automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na stronie 

internetowej producenta paliw PKN ORLEN. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

1) „Cena ofertowa brutto” – C; 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto 

(C) 
100% 100 

najniższa cena brutto 1 l oleju opałowego 

spośród ocenianych ofert 

C = ------------------------------------------------- x 60 pkt. 

cena brutto 1 l oleju opałowego 

ocenianej oferty 

 

3. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 

ofertowej brutto za 1 l oleju opałowego wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 

wzoru opisanego w tabeli powyżej, przy czym najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta 

zawierająca najniższą cenę brutto za 1 l oleju opałowego. 

Na cenę ofertową brutto 1 l oleju opałowego składa się:  

a) cena bazowa netto za 1 l  oleju napędowego grzewczego, opublikowana na stronie internetowej 

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (www.orlen.pl) - hurtowe ceny paliw –  w dniu 

21.11.2019 r. w temp. referencyjnej 15° C, 

b) marża lub upust wykonawcy, jeżeli wykonawca nie stosuje marży lub nie udziela upustu 

wpisuje następujące wartości: „0,00” lub „0,0” lub „0”. Marżę lub upust Wykonawca podaje 

wyrażone procentowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Marża musi być 

poprzedzona znakiem + (plus), upust musi być poprzedzony znakiem - (minus), brak 

odpowiedniego znaku (+ / -) spowoduje odrzucenie oferty, chyba że wskazana zostanie 

następująca wartość: 0,00 lub 0,0 lub 0, 

c) podatek VAT. 

4. Ocena punktowa będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 

punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

http://www.orlen.pl/
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Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty regulujące 

współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzające zawarcie konsorcjum/ spółki cywilnej, 

podpisane przez wszystkich partnerów (np. kopia zawartej umowy, porozumienia) – w przypadku gdy 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie. 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY. 

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 

specyfikacji. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

21.1 Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 

21.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r.  – Kodeks cywilny.  

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne 

Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica, jest Pan Grzegorz 

Frasoński, 

e-mail: iod@mogielnica.pl  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO art. 21 w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa 50 000 

litrów oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mogielnica w roku 2029”, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego oraz w związku z realizacją w/w zadania; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”. 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 1 Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

mailto:iod@mogielnica.pl
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h) Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących: 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przewarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy – Kodeksu 

cywilnego. 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo 

Zamówień Publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo 

Zamówień Publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE o przynależności / braku przynależności *do tej samej 

grupy kapitałowej 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

Zamawiający: 

Gmina Mogielnica 

ul. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

 

FORMULARZ OFERTY 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

nazwa Wykonawcy ….............................................................................................................................. 

adres …..................................................................................................................................................... 

telefon/faks …........................................................................................................................................... 

NIP …......................................................................................................................................................... 

REGON …....................................................................................................................................... 

osoba do kontaktu …................................................................................................................................ 

tel./e-mail …............................................................................................................................................... 

nr konta bankowego Wykonawcy …......................................................................................................... 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy: …........................................................................................................................... 

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

W odpowiedzi na ogłoszenie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do szkół na terenie gminy Mogielnica w 

2020 r. 

- postępowanie o sygn. IR-6740.29.2020 

 składamy niniejszą ofertę. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za poniższą 

cenę: 
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CZĘŚĆ I 

Cena bazowa netto za 1 l oleju napędowego grzewczego, opublikowana na 

stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 

(www.orlen.pl) - hurtowe ceny paliw w dniu 21.11.2019 r. w temp. 

referencyjnej 15° C. 

……………. zł 

Oferujemy marżę (+) lub upust (-): 

Marża musi być poprzedzona znakiem + (plus), upust musi być poprzedzony 

znakiem - (minus). Brak odpowiedniego znaku (+ / -) spowoduje odrzucenie 

oferty, chyba że wykonawca nie stosuje marży lub nie udziela upustu i 

wskaże następującą wartość: 0,00 lub 0,0 lub 0. Marżę lub upust 

Wykonawca podaje wyrażone procentowo, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

……………. % 

Cena oleju opałowego netto za 1 l po zastosowaniu marży lub upustu 

wykonawcy (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym cenę netto, opłaty celne, 

ubezpieczeniowe, akcyzę, koszty dostawy, itp.). 

……………. zł 

podatek VAT (stawka podatku) 23% 

Cena brutto dostawy 1 l oleju opałowego 
……………. zł 

 

 Łączna wartość oferty obejmująca dostawę  18 000 litrów oleju przy oferowanej cenie 

brutto za 1 litr wynosi………….……… zł (słownie: 

…………………………………….……………………………………) 

CZĘŚĆ II 

Cena bazowa netto za 1 l oleju napędowego grzewczego, opublikowana na 

stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 

(www.orlen.pl) - hurtowe ceny paliw w dniu 21.11.2019 r. w temp. 

referencyjnej 15° C. 

……………. zł 

Oferujemy marżę (+) lub upust (-): 

Marża musi być poprzedzona znakiem + (plus), upust musi być poprzedzony 

znakiem - (minus). Brak odpowiedniego znaku (+ / -) spowoduje odrzucenie 

oferty, chyba że wykonawca nie stosuje marży lub nie udziela upustu i 

wskaże następującą wartość: 0,00 lub 0,0 lub 0. Marżę lub upust 

Wykonawca podaje wyrażone procentowo, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

……………. % 

Cena oleju opałowego netto za 1 l po zastosowaniu marży lub upustu 

wykonawcy (uwzględniająca wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym cenę netto, opłaty celne, 

ubezpieczeniowe, akcyzę, koszty dostawy, itp.). 

……………. zł 

podatek VAT (stawka podatku) 23% 

http://www.orlen.pl/
http://www.orlen.pl/
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Cena brutto dostawy 1 l oleju opałowego 
……………. zł 

 

 Łączna wartość oferty obejmująca dostawę  32 000 litrów oleju przy oferowanej cenie 

brutto za 1 litr wynosi………….……… zł (słownie: 

…………………………………….……………………………………) 

 

1. Zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Cena wyliczona została na podstawie ceny hurtowej producenta paliw z dnia 21.11.2019 r. 

3. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy nastąpią zmiany poziomu cen oleju opałowego na rynku 

polskim (niezależne od Wykonawcy), cena podana w ofercie będzie podlegała indeksacji na zasadzie 

określonej w pkt. XII.5 SIWZ - według ceny hurtowej producenta paliw, tj. koncernu umieszczonej na 

stronie internetowej PKN ORLEN . 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

uzgodnionym z zamawiającym oraz na warunkach, w tym dotyczących płatności, określonych we 

WZORZE UMOWY, który stanowi załącznik do SIWZ 

6. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane na zasadach określonych w SIWZ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych i wykazanych (udowodnionych) jako tajemnica 

przedsiębiorstwa informacji zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr ……………… 

8. Wszystkie dokumenty stanowiące kompletną dokumentację ofertową, przedstawiono na ………….. 

kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

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

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

.........................., dnia ……..........….2019 r.  

W załączeniu: 
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- Oświadczenia 
- Pełnomocnictwo*, 
- Inne** ………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA 

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub 

wyrażenia oraz wpisanie nowej opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie 

dopuszcza się używania korektora.  

*niepotrzebne skreślić 

**podać jakie 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

Gmina Mogielnica 

ul. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa oleju 

opałowego do szkół na terenie gminy Mogielnica w roku 2020 [znak sprawy IR-6740.29.2019] 

(nazwa postępowania),prowadzonego przez Gminę Mogielnica (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt. 8.1 

a) i b) SIWZ dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów, zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej i 

finansowej(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………(wskaza

ć podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Mogielnica 

ul. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

Wykonawca: 

…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,  

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa oleju 

opałowego do szkół na terenie gminy Mogielnica w roku 2020 [znak sprawy IR-6740.29.2019] 

(nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Mogielnica (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 

ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Zamawiający: 

Gmina Mogielnica  

ul. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

(ART. 24 UST. 11 W ZWIĄZKU Z ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY) 

 

W imieniu Wykonawcy: 

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

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

oświadczam, że: 

1. nie należę do tej samej grupy kapitałowej** 

2. należę do tej samej grupy kapitałowej, co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w 

niniejszym postępowaniu oraz przedstawiam w załączeniu dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.** 

 

……….............…………………………………….. 

(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 

 

.........................., dnia ……..........….2019r. 
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*grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2018 r. poz.  798, z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 
**niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego niniejszy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Wzór umowy 

 

W dniu ………………. w Mogielnicy, pomiędzy: 

Gminą Mogielnica, 05-640 Mogielnica ul. Rynek 1  NIP:797-189-32-28;  REGON: 670223445,  

Zespołem Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu NIP: 797-14-78-038,  /  

Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, ul. Nowomiejska 1, NIP: 797-14-78-050 

zwanymi w umowie KUPUJĄCYM reprezentowanymi przez: 

1. …………………………..  

a 

„……………………… z siedzibą w ……………….., posiadającym numeru NIP: …………….., REGON: 

……………..,  zwanym w umowie SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1……………………………….  

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru Sprzedającego wyłonionym w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) 

nr. postępowania: IR-6740.29.2019 o następującej treści: 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego na 

potrzeby placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica  w planowanej ilości ok. 

18.000/ 32.000 litrów zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 

21.11.2019 stanowiącą integralną część niniejszej umowy.  

2. Miejscem realizacji dostawy są zbiorniki magazynowe w: 

 Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu (05-640 

Mogielnica), 797-14-78-038  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (05-640 Mogielnica, ul. Nowomiejska 1.), NIP 

797-14-78-050 

 

§ 3 

1. Wszelkie koszty związane z dostawą, w tym w szczególności koszty transportu oraz rozładunku 

zawarte są w cenie oleju opałowego lekkiego. 

2. Dostarczony olej opałowy lekki musi posiadać właściwości zgodne z Polską Normą PN-C-96024: 

2011 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w 

których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Kupujący zastrzega 

sobie możliwość wglądu do atestów i świadectw jakości dostarczanego oleju opałowego lekkiego. 

3. Kupujący zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wyrywkowo jakości zakupionego oleju 

opałowego lekkiego, poprzez pobranie i zbadanie próbek przez autoryzowane laboratorium w 

momencie tankowania zgodnie z norma PN-EN ISO 3170. W przypadku stwierdzenia, że próbka 

dostarczonego oleju nie spełnia określonych w opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej umowie 

wymagań,  Sprzedający pokryje koszty przeprowadzenia badań przez laboratorium. 

4. Do każdej dostawy Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć aktualne i potwierdzone za 

zgodność z oryginałem świadectwo jakości na dostarczony olej opałowy. 

5. Reklamacje jakościowe lub dotyczące ceny podanej na fakturze Kupujący będzie składać na 

piśmie u Sprzedającego, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia w ciągu 7 dni. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że reklamacja została uznana w całości zgodnie 

z żądaniem Kupującego. 

6. Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym w ciągu 48 godzin od 
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daty zgłoszenia (dotyczy dni roboczych), w ilości określonej przez osobę działającą w imieniu 

Kupującego w okresie objętym umową. Dostawy dokonywane będą specjalistycznym pojazdem 

transportowym Sprzedającego wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju 

opałowego lekkiego. 

7. Odbioru dostarczonego oleju dokona każdorazowo osoba upoważniona przez Kupującego. 

8. Sprzedający jest zobowiązany powiadomić Kupującego o niemożliwości zrealizowania dostawy 

oleju opałowego lekkiego przed ustalonym terminem dostawy. 

9. Przewidziana umową ilość oleju opałowego lekkiego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w 

zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Kupującego np. warunków atmosferycznych 

panujących w okresie obejmującym zamówienie. W takim przypadku Sprzedającemu nie 

przysługują wobec Kupującego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia sprzedaży. 

Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za dostarczony olej opałowy.  

W przypadku zwiększenia zapotrzebowania, sprzedaż odbywać się będzie na zasadach 

określonych niniejszą umową.  

10. Kupujący zobowiązuje się do składania Sprzedającemu oświadczeń o przeznaczeniu oleju 

opałowego, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.), każdorazowo przy zakupie oleju 

opałowego, najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

11. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione 

przez Kupującego, wówczas Kupujący zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu wykaz osób 

upoważnionych do składania tych oświadczeń. 

12. Kupujący w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia 

nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego 

odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy pełną obowiązującą stawką podatku akcyzowego 

dla ilości nabytego oleju opałowego potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a 

stawką uiszczoną w związku z nabyciem tej ilości oleju opałowego, oraz do przejęcia innych 

obciążeń nałożonych na Sprzedającego przez uprawniony do tego organ podatkowy w związku z 

niedochowaniem przez Kupującego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną 

stawką podatku akcyzowego. 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020r. 

§ 5 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Sprzedającemu 

przysługuje wynagrodzenie należne wyłącznie za dostarczony Kupującemu olej opałowy lekki. 

3. Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zawieszeniu 

bądź rezygnacji z obrotu olejem opałowym lekkim. W takim przypadku Kupującemu nie 

przysługują wobec Sprzedającego roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

4. Kupujący może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia jeżeli: 

a) Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,  

b) Sprzedający dostarczył (maksymalnie dwa razy w trakcie trwania umowy) olej opałowy                 

o parametrach nie spełniających wymagań określonych w § 3 ust. 2 umowy. 

§ 6 

1. Wartość całości umowy na dzień jej podpisania wynosi: netto………………… (słownie 

netto:…………….), brutto: ………………… zł. (słownie brutto: ……………………………….)   

2. Wartość umowy została obliczona na podstawie przewidywanej ilości oleju opałowego, którą 

Kupujący zamierza zakupić według swych potrzeb w okresie obowiązywania umowy, tj. ………. 
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litrów, pomnożonej przez ceny jednostkowe oleju opałowego wyszczególnione w formularzu 

ofertowym Sprzedawcy z dnia ………… r. tj.: netto: …………zł 1 litr, + VAT 23% tj. ………… zł. 

brutto. 

3. Ceny jednostkowe podane przez Sprzedawcę w formularzu ofertowym będą ulegały obniżce lub 

podwyżce w okresie realizacji umowy w zależności od zmian cen oleju opałowego na rynku 

detalicznym. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, 

przy czym wyliczając należność należy uwzględnić obowiązującą w dniu złożenia zamówienia cenę 

oleju napędowego grzewczego podaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (na stronie 

internetowej www.orlen.pl – hurtowe ceny paliw) i ofertową marżę / upust w wysokości ...........% 

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

5. Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury za pobrany olej opałowy płatna będzie 

przez w/w Szkoły przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

6. Faktury będą wystawiane po każdorazowym pobraniu oleju opałowego na Gminę Mogielnica ul. 

Rynek 1, 05-640 Mogielnica, NIP: 797-189-32-28 z dopiskiem: Odbiorca oleju opałowego: Zespół 

Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu lub Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Mogielnicy (nazwa szkoły). 

§ 7 

Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności występujących po stronie 

Sprzedającego.  

§ 8 

1. Sprzedający nie może przelać wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Kupującego. 

2. Rozwiązanie umowy, w szczególności odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy, jak 

również wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią 

związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Sprzedającego, 2 

egzemplarze dla Kupującego. 

                

           SPRZEDAJĄCY                      KUPUJĄCY 

 

 

 

 

Uwaga: Zostaną zawarte oddzielne umowy na dostawę oleju opałowego do PSP w Brzostowcu i ZSO w 

Mogielnicy.  

 


