
 1 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

 ZAMÓWIENIA 

 
 

na zadanie:  

 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Przychodni w 

Polanowie -  CPV- 09135100-5 

 
Zadanie na dostawy realizowane w trybie zapytania o cenę  o wartości zamówienia mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(uPzp) z dnia 29 stycznia 2004  (t.j. Dz. U. z  2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

 
 
 
Zamawiający:  

 
Zespół  Opieki  Zdrowotnej  

ul. Bobolicka 4  

76-010 Polanów 

tel./fax 94/3188 600 

 

 

 

Zatwierdzam:   

 

 

Marek Stachowicz - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polanów,  dnia 16 października 2017r. 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Opieki Zdrowotnej, 76-010 Polanów, ul. Bobolicka 4, 

NIP 669-10-72-702, REGON 330006122 

Tel.  94 3188 600 

Fax  94 3188 600 

e-mail: p.wnuklipinska@zozpolanow.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej 

od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (uPzp) z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113, poz 759 z późn. zm.) 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest : Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni 

w Przychodni w Polanowie przy ul. Bobolickiej 4, w ilości ok. 19 000 litrów (pojedyncza 

dostawa wynosić będzie minimum 2500 litrów, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 

500 litrów) o właściwościach określonych wg Polskiej Normy  PN-C-96024:2011 i 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków. 

3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w 

stosunku do zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

3.3.  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres 

trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z „Formularzem ofertowym” 

3.4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia w okresie 

wykonywania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, 

przystosowanym do przewozu przedmiotu zamówienia, wyposażonym w dystrybutor paliw do 

tankowania pod ciśnieniem do Przychodni w Polanowie na własny koszt i ryzyko. 

3.5. Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający, składając Wykonawcy 

zamówienia w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy oleju. 

3.6. Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie  lub faxem. 

3.7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny 

dokument przedstawiający parametry dostarczonego oleju, wystawione przez producenta.      

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

 

5. Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

 

6.TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

6.1.Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.12.2017 r. do dnia 30.11. 2018r 

 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

    DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

7.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 

ustawy Pzp spełniają  warunki dotyczące:  

    

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
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 - Wykonawca będzie posiadał koncesję na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek 

posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

    wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

7.2 Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów : 

a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp, 

b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

7.4.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.5.    Ocena spełnienia warunków przetargowych 

7.5.1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia - nie  

          spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach  

          wyszczególnionych w części 8 niniejszej SIWZ. 

          Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki  

          Wykonawca spełnił. 

7.5.2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem   

          Wykonawcy z postępowania. 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

    WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

    W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

8.1. Do oferty wymaga się złożenia następujących dokumentów: 

8.1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez  Wykonawcę 

Formularz ofertowy wraz z pieczęcią firmową i imienną –  (załącznik nr 1 ). 

8.1.2. Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, 

jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również 

przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników 

konsorcjum. 

8.1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym             

postępowaniu określonych w SIWZ oraz w art. 22 ustawy Pzp, jak również nie podleganiu   
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wykluczeniu na podstawie  art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). W przypadku, gdy ofertę 

składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 

8.1.4  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  – wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów 

działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 

8.1.5.  Podpisany przez wykonawcę wzór umowy wraz z pieczęcią firmową i imienną 

Wykonawcy (załącznik nr 3).W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających 

wspólnie (konsorcjum) dotyczy to każdego z nich. 

8.1.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

8.1.6. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.7. Ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi. 

8.1.8. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 

zamówienia. 

8.1.9. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce 

dokumentu, o których mowa w pozycji 8.1.4 wykazu, zobowiązany jest przedłożyć dokument 

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

zgodnie z § 2 Rozporządzenia PRM z dn. 19.05.06r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

składane. 

8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy -pod rygorem 

odstąpienia od zawarcia umowy z winy wykonawcy -przedstawić oświadczenie w sprawie umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

8.3.Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

8.4. Brak któregokolwiek z dokumentów poświadczających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczących każdego z Wykonawców występujących w  

konsorcjum firm spowoduje wykluczenie tych wykonawców z postępowania. Inne dokumenty, nie 

wymagane w niniejszej SIWZ nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty. 

Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie 

wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.  

 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                          

Z  WYKONAWCAMI ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

9.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy     

przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną – p.wnuklipinska@zozpolanow.pl 

9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub droga 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

9.3. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczeń, wniosków 

zawiadomień oraz informacji przekazanych droga elektroniczną lub faksem. 

9.4. W formie pisemnej muszą być składane oświadczenia, dla których Ustawa Pzp zastrzega formę 

pisemną. 
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10.  OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Paulina Wnuk Lipińska – Referent administracyjno - biurowy 

tel./fax  94/3188 600 – Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie, ul. Bobolicka 4. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1.  Nie dotyczy 

 

12.TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

12.1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

13.1 Ofertę składa się w jednym egzemplarzu, który należy przygotować w następujący sposób: 

a) Złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 

Zamawiającego, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej, 76-010 Polanów, ul. Bobolicka 4 pok. Nr 9, 

oznaczonej napisem: „ Oferta na dostawę oleju opałowego. Nie otwierać przed 

31.10.2017r. do godz. 11:00 - w terminie do dnia 31.10.2017r. do godz. 10:30. 

      Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za złe oznaczenie koperty/ przesyłki. 

b) Koperta musi być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, 

gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. 

c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, nieścieralnym. 

d) Oferta musi zawierać spis treści umieszczony na początku, z wyszczególnieniem 

wszystkich dokumentów zamieszczonych w ofercie . 

e) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być:  

- ponumerowane kolejno liczbami, 

- parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi, a kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, 

opieczętowane i podpisane przez ustanowionego pełnomocnika.  

f) Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

g) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. 

h)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z 

postępowania. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

i) Złożona oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa    

w rozumieniu art.11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U z 1993 r. 

nr 47 poz. 211 z póź. zmian.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł napisem „nie 

udostępniać” w odniesieniu do tych informacji, które nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania.    

       j) Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

13.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 

 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

        14.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej, 76-010   

                Polanów, ul. Bobolicka 4  w pokoju nr 9 lub przesłać pocztą/ kurierem na adres    

                Zamawiającego. 
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14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2017r. o godz. 10:30.  

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2017r. r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego –      

         Sala konferencyjna. 

14.4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu o udzielenie    

         zamówienia publicznego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę/kuriera do siedziby    

         Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

14.5. Zamawiający stosownie do art. 38 ust.4-7 ustawy może zmodyfikować treść SIWZ oraz  

         przedłużyć termin składania ofert. 

14.6. Przedłużenie terminu składania ofert jest możliwe tylko przed jego upływem. 

14.7. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę.  

14.8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w ust.13.2 zostaną  

         zwrócone bez otwierania koperty.  

 

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

15.1. Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Wykonawca określi cenę jednostkową netto                

         i brutto, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 

15.2. Błędnie zinterpretowany i naliczony w ofercie podatek VAT będzie uznany za błąd w  

         przeliczeniu ceny. 

15.3.Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego 

15.4.W powyższej kwocie należy uwzględnić wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez       

        Wykonawcę w związku z wykonaniem zamówienia. 

 

16. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

      Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walucie innej      

      niż PLN. 

 

17. KRYTERIA I ZASADY WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

      Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. W    

      przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert zawierające taką samą najniższą cenę, 

zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie dodatkowych 

ofert. Składając oferty dodatkowe, Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

18.1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy       

         ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), siedzibę i adres     

         Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy   

        (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem  

         oceny i porównania ofert. 

18.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5  

         dni od daty zawiadomienia o wyniku postępowania. 

18.3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2. 

18.4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 
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19. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie dotyczy 

 

 

 

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY  

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

SIWZ. 

Wzór umowy nie może być zmieniony ani modyfikowany przez Wykonawcę. 

W przypadku nie dołączenia do oferty umowy zawartej między Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej żądania, 

jeżeli ich oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia. 

Umowa powinna zawierać, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu 

zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania 

umowy, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy 

niż termin realizacji zamówienia. 

Zgodnie z art.144 ust. 1 i 2 zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub SIWZ oraz określił warunki tej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust.1 

podlega unieważnieniu. 

       Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych  

       dla Zamawiającego, w przypadku: 

1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy. W razie zaniedbania przez 

Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej 

korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny, 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego, 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem 

okoliczności określonych we wzorze umowy.  

Wykonawca podpisujący ofertę przedłoży dokumenty, z których wynika potwierdzenie 

reprezentacji i umocowania do podpisania oferty (umowy).  

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

 

22. INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ  

      Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej 

        

23.  INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

 

 

24. INFORMACJA O ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
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      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu   

 

25. ZALICZKI . 

      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

 

26. INFORMACJE DODATKOWE. 

Projekt/program nie jest finansowany  ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym nie 

przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie 

przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia. 

 

27. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u      

      których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

 

 

28. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

1. Formularz Ofertowy- załącznik nr 1 

2. Oświadczenie na podstawie art. 22 i 24 Pzp  

3. Wzór umowy  - załącznik nr 3 
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OFERTA DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE 

na dostawę oleju opałowego 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Strona internetowa ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr faksu …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP ……………………………………………………….. 
 
REGON ………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
 
ul. Bobolicka 4 
 
76-010 Polanów 
 
NIP: 669-10-72-702 
 
REGON: 330006122 
 
Tel/fax: 94/3188 600 
 
e-mail: p.wnuklipinska@zozpolanow.pl 
 

1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na “Zakup I dostawę oleju opałowego 

lekkiego” dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie w sezonie grzewczym 

2017/2018, składam niniejszą ofertę. 

2. Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w umowie: 

Rodzaj 
paliwa oraz 

nazwa 
producenta 

paliwa 

Cena netto producenta 
paliwa za zł/1 litr, na dzień 

25.10.2017r. 
(A) 

Wysokość Marży 
(B) 

Cena netto w zł/1 litr 
paliwa 

(C=A+B) 

Olej opałowy 
lekki    

 
 

Ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie cena netto za 1 litr oleju opałowego – C. 

Cena 1 litra oleju opałowego to: A+B=C 

A – jest ceną producenta oleju opałowego za 1 litr w dniu 25 października 2017r. wyrażona w 

PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tej wartości w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, spowodowaną wzrostem lub obniżką cen ustanowionych przez producenta, pod 

mailto:p.wnuklipinska@zozpolanow.pl
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warunkiem przedstawienia każdorazowo Zmawiającemu aktualnej informacji producenta o 

cenie 1 litra oleju opałowego (dopuszczalna kserokopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem). 

B – to wysokość marży Wykonawcy wyrażona w %. Jest to wartość stała w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

C – to cena netto 1 litra oleju opałowego. 

 

Stała marża na 1 litr oleju opałowego obowiązująca przez okres trwania umowy, stanowiąca 

różnicę między ceną Wykonawcy, a ceną oleju u producenta oleju wynosi ………………%. 

3. Jednocześnie proponuję: 

- termin płatności ………………………………….. 

4. Ponadto oświadczam, że: 

a) koszt dostawy wliczony jest w cenę oleju opałowego 

b) realizacja zamówienia nastąpi w ciągu …………. godz. od złożenia zamówienia.  

c) zapoznałem się z projektem umowy, którą akceptuję w całości bez zastrzeżeń. 

d) w razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

e) usługę wykonam z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z 

zasadami bezpieczeństwa (tj. z zachowaniem przepisów BHP przy wykonywaniu usług w 

szczególności warunków bezpieczeństwa osób trzecich i mienia) oraz przy użyciu sprzętu i 

urządzeń do tego dopuszczonych o sprawnym stanie technicznym. 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie umowy: 

6.  

……………………………………………………… Tel. kontaktowy, fax ………………………………………….. 

 

……………………………………………………… Tel. kontaktowy, fax ………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
    ……………………………………………              ………………………………………………………………. 
            Miejscowość, dnia             pieczęć i podpis uprawnionego Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
……………………………………………………… 

    (miejscowość i data) 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
          (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 zez m.) spełniamy warunki, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia; 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem świadomi 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 
 
 
 
 
 

  Podpis i pieczęć wykonawcy 
  (wykonawców, osoby upoważnionej) 

 
 

  ………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 
……………………………………………………… 

    (miejscowość i data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
          (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o niepodleganiu wykluczeniu 

 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010r. nr 113, poz. 759 zez m.) oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem świadomi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

 
  Podpis i pieczęć wykonawcy 

  (wykonawców, osoby upoważnionej) 
 

 
  …………………………………………………… 
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UMOWA  -wzór 
 
 

Na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. 
Zawarta w dniu …………………………..w Polanowie pomiędzy:  
Zespołem Opieki Zdrowotnej 
76-010 Polanów 
ul. Bobolicka 4, 
NIP 669-10-72-702, REGON 330006122 
 reprezentowanym przez: Marka Stachowicza -Dyrektora ZOZ w Polanowie  
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
a 
…………………………………. 
…………………………………. 
zwanym w dalszej części "Wykonawcą". 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zapytania ofertowego w trybie art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29.01.2004r.Pzp Dz. U. z 9.08.2013r. poz. 907 z późn. zm. zawarta zostaje 
niniejsza umowa o następującej treści: 

§1 

 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy w ilości ok. 2500l 
miesięcznie w okresie grzewczym w sezonie 2017/2018r.do kotłowni w Przychodni w Polanowie 
oraz jednorazowo 7000 l. oleju opałowego dla potrzeb Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żydowie, o 
parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami. 
 

§2 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania terminów i ilości dostaw w zależności 

potrzeb Zamawiającego. 
2. Cena 1 litra oleju, ustalana będzie w trakcie sezonu grzewczego, każdorazowo w dniu 

dostawy oleju opałowego w oparciu o wyliczenie wg wzoru: 
Cena netto producenta w dniu dostawy + podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
Cena zawiera równię koszty dostawy zamówionego opału. 

3. Termin i wielkość każdej dostawy Zamawiający będzie podawać Wykonawcy w 
zamówieniu telefonicznym z wyprzedzeniem 1-2 dni przed terminem dostawy. 

4. Dostarczenie opału do Zamawiającego ciąży na Wykonawcy. 
5. Zamówienie będą składali: 

- Paulina Wnuk Lipińska lub inny upoważniony pracownik ZOZ-u Tel. 94/ 3188 600 
      5. Odbiór oleju odbywać się będzie w obecności przedstawicieli stron, na podstawie dowodu 
dostawy. 

§3 
W przypadku nie zamówienia określonej w § 1 ilości oleju, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia poza wynagrodzeniem za dostarczoną ilość oleju opałowego. 
 

§4 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

A/ Przekazanie drogą telefoniczną zamówienia oleju opałowego do Wykonawcy 
    z podaniem ilości zamawianego opału. 
B/ Uregulowanie należności za dokonaną usługę zgodnie z zapisem § 10  ust.2 umowy.  

§5 
 
1.Obowiązki Wykonawcy: 
 A/ Terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. 
 B/ Zapewnienie właściwej jakości oleju, zgodnej z odpowiednimi normami i wymaganiami,  
       o których mowa w § 1 umowy. 
C/ Przedstawienia każdorazowo aktualnej informacji producenta o cenie netto 1 litra oleju 
opałowego z dnia dostawy. 
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 D/ Dołączenia świadectwa jakości producenta oleju opałowego do każdej partii dostarczonego 
opału. 
 E/ Dostarczenie oleju środkami transportu Wykonawcy przystosowanymi do przewozu 
przedmiotu zamówienia, wyposażonym w dystrybutor paliw do tankowania pod ciśnieniem, na 
własny koszt i ryzyko. 
 F/ Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność za dostarczenie towaru o niewłaściwej 
        jakości w tym zobowiązany jest do wymiany całego oleju znajdującego się w zbiorniku. 
           

§6 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje: 
 od 1 grudnia 2017r. do 30 listopada 2018r. 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

A/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązał się z terminów dostarczenia oleju 
opałowego  
B/ Wykonawca dostarczy olej opałowy niezgody z  obowiązującymi w tym zakresie normami.  

2. W przypadku dostarczenia oleju niezgodnego z normą, Wykonawca wymieni całą partię oleju 
wraz z olejem znajdującym się u Zamawiającego w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia 
reklamacji. W takim przypadku Wykonawca będzie również odpowiedzialny za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu w związku z dostarczeniem wadliwego towaru oraz pokryć koszty 
badań laboratoryjnych stwierdzających wadliwość towaru. 
 

§8 
Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki finansowe na uregulowanie należności 
wynikające z przedmiotu zamówienia. 
 

§9 
1. Wykonawca za dostarczony olej opałowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto  za 1 litr 

tj. cena netto producenta paliwa za 1 litr + podatek VAT liczonej wg cennika hurtowego 
producenta w dniu tankowania. 

§10 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający reguluje należność po dostarczeniu 

faktury przez Wykonawcę zgodnej z warunkami zawartej umowy. 
2. Termin płatności za fakturę wynosi ………. od daty wpłynięcia do Zamawiającego..  

 
§11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 
całej umowy, za odstąpienie od realizowania umowy. 

2. W przypadku nieterminowej dostawy oleju opałowego Zamawiający obciąży Wykonawcę 
karami umownymi w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia liczony od kwoty wartości 
brutto danej – opóźnionej dostawy oleju. 

3. W przypadku opóźnienia w realizowaniu reklamacji wadliwego oleju opałowego 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 2% za każdą godzinę  
opóźnienia liczonymi od kwoty wartości brutto danej – opóźnionej reklamowanej dostawy 
oleju. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje rzeczywistej szkody, strona uprawniona może żądać 
zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do 
wykonania osobom trzecim. 

§12 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§13 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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§14 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§15 
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


