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Rozdział 1. Zamawiający
Miasto Ostrołęka-Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury
Technicznej
Adres:
07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
Telefon:
29 760 68 68; 29 760 69 45
e-mail:
sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl
adres strony internetowej: www.mosir.ostroleka.pl
godziny pracy:
7:00 - 15:00
Numer NIP:
758-214-20-02

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, aktów
wykonawczych do ustawy Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.
2.3. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 214 000 euro.
2.4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów
wykonawczych do ustawy Pzp.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów
Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce na rok 2020 według niżej
wymienionych szacunkowych ilości:
3.1.1. Szacunkowe, maksymalne ilości paliwa:
- olej napędowy – 36.000 litrów,
- benzyna bezołowiowa Pb 95 – 6.000 litrów.
Podana powyżej ilość paliwa została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i nie
stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia paliwa dokładnie w tej ilości. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości paliwa. Z tytułu zmniejszenia przez
Zamawiającego ilości paliwa w trakcie realizacji umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie.
3.1.2. Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami: olej napędowy
powinien spełniać normy PN-EN 590, etylina Pb powinna spełniać normy PN-EN 228.
Oferowane paliwa muszą spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z
2015 r., poz. 1680).
3.2. Wykonawca powinien dysponować, co najmniej jedną stacją paliw położoną w granicach
administracyjnych miasta Ostrołęki.
3.3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów po cenach
jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania w stacji paliw wybranego Wykonawcy
pomniejszonych o stały udzielony rabat (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
3.4. Zamawiający wymaga bezgotówkowego pobierania paliwa.
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3.4.1. Bezgotówkowe tankowania będą się odbywały na stacji paliw wskazanej w ofercie
Wykonawcy, bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów oraz maszyn i urządzeń
Zamawiającego a także do kanistrów, przez osoby uprawnione do odbioru paliwa.
3.5. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur wystawianych przez
Wykonawcę w dwóch okresach rozliczeniowych za każdy miesiąc, z czego pierwszy okres
rozliczeniowy będzie od 01 do 15 dnia miesiąca, drugi zaś od 16 do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego.
3.6. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu, ilości i rodzaju
odebranego paliwa z pojazdem na który zostało ono wydane i dołączenie do faktury wykazu
zawierającego następujące dane identyfikacyjne:
1) data i godzina tankowania,
2) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy,
3) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa.
3.8. Zamawiający wyłącza możliwość powierzenia niniejszego zamówienia podwykonawcom
zarówno części jak i całości.
3.9. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami,
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustalonym przedstawicielem Wykonawcy.
3.10. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 09134100-8 olej napędowy; 09132100-4 etylina.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od 01. lutego 2020
roku (lub od dnia zawarcia umowy jeżeli nastąpi później) do dnia 31. stycznia 2021 roku.

Rozdział 5. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy Pzp.

Rozdział 6. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 7 ustawy Pzp.

Rozdział 7. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
8.1.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów- warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada
aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia
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10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.)– koncesja
na obrót paliwami ciekłymi,
8.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku,
8.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni
Wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw położoną w granicach
administracyjnych miasta Ostrołęki.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5.
8.3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia,
a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw
do wykluczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
brak podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez
Wykonawcę zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia.
8.4. W rozdziale 9 SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub
dokumentów żąda od Wykonawcy.
8.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.6. 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.
8.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 Pzp.
8.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek udostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną , o których mowa
w ust. 5 niniejszego rozdziału.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”

5/26

8.11. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, musi zostać złożone w oryginale podpisanym
przez podmiot trzeci.

Rozdział 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu
9.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć:
9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według Załącznika Nr 3 do SIWZ.
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy Zamawiający żąda:
9.2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.3. aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.)– koncesja
na obrót paliwami ciekłymi.
9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale 9 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ.
9.4.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – składa
także oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
Rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ.
9.5. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w przedmiotowym postępowaniu, po
upływie terminu składania ofert, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie
Wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie
(nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających,
że Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
9.5.1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
9.5.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż
sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.5.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,
9.5.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – według Załącznika nr 4
do SIWZ.
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9.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 ust. 5 pkt 1, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
9.8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku gdy o udzielenie zamówienia
ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
9.9. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale 13 pkt 13.13.3 niniejszej SIWZ) lub
przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez
Zamawiającego.
9.10. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne
dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z
dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp. W przypadku złożenia
kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
9.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów,
o których mowa w Rozdziale 8 ust. 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
9.12. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ
Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy
w obrocie gospodarczym.
9.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
9.15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 9 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w rozdziale 9 ust. 5 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 40
poz. 230 oraz z 2016 r. poz. 352).
9.17. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów
publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące
Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że
dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie
zobowiązany do jego przedłożenia.
9.18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
10.1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji porozumiewać się będą za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail:
administracja@mzostiit.ostroleka.pl, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
elektronicznie fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty, wymagana jest forma
pisemna (na papierze).
10.2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo można złożyć osobiście w Miejskim Zarządzie
Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa
Hallera 10 (sekretariat) albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli
jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.
10.3. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie:
10.3.1. przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia;
10.3.2. przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści SIWZ oraz odpowiedzi na te
pytania przez Zamawiającego;
10.3.3. przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji
o wynikach postępowania, z zastrzeżeniem że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w
formie pisemnej;
10.3.4. przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień adres e-mail:
administracja@mzostiit.ostroleka.pl
10.3.5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Zofia Skoczeń
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:00 – 15:00. Korespondencja, która wpłynie do
Zamawiającego po godzinach jego urzędowania zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu
następnym.
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11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.
13. Opis sposobu przygotowania ofert
13.1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
13.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty
i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ.
13.3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
13.4. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony
adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie
lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wszystkie te osoby.
13.5. Oferty powinny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
13.6. Ofertę należy wypełnić w czytelny sposób, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.
Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
13.7. Do formularza oferty należy dołączyć prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki
i oświadczenia wymienione w rozdziale 9 ust. 1, 2 i 3 niniejszej SIWZ.
13.8. Oferta powinna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
13.9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy i zaadresowane:
Zamawiający: Miasto Ostrołęka - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i
Infrastruktury Technicznej 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10
oraz opisane:
Oferta „Dostawa paliw płynnych w 2020 roku”
„Nie otwierać przed dniem 27. stycznia 2020 r., godz. 10:00”
13.10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
13.11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane
w prawym górnym rogu.
13.12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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13.13. Oferty wspólne , sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści
Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania:
13.13.1. oferta, wraz z załącznikami, powinna być podpisana przez pełnomocnika.
- do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa,
13.13.2. sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w
rozdziale 9 SIWZ,
13.13.3. przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać
dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem przedmiot zamówienia,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub
gwarancji,
13.13.4. warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ powinny być spełnione przez
Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który
z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,
13.13.5. wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana
jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do
pełnomocnika,
13.13.6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania.
13.14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019, poz. 1010 ze zm.),
a Wykonawca, składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami,
załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ ) składać należy w:
Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej 07-410
Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10 – sekretariat w terminie do 27.01.2020 r. do godziny 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi: 27.01.2020 r. w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i
Infrastruktury Technicznej 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Józefa Hallera 10 o godzinie 10:00.
Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od
Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.
15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w
związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
15.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe
dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.
15.3. Dla potrzeb niniejszego postępowania dane cenowe muszą być podane wg stawek
obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy za 1 litr oleju napędowego, 1 litr benzyny
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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bezołowiowej w dniach 03,10 i 17 stycznia 2020 roku. Ceny te należy udokumentować
wydrukowanym paragonem lub fakturą zakupu gotówkowego paliwa.
Ceny (w złotych) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (grosze).
15.4. Wykonawca obliczy cenę oferty w następujący sposób:
-średnia cena jednostkowa brutto (przed upustem) z dnia 03, 10 i17 stycznia 2020 roku
wynikających z wydrukowanych paragonów lub faktur zakupu gotówkowego,
- wysokość upustu (z złotych),
-cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu,
-łączna cena oferty brutto,
-stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT),
-łączna cena oferty netto.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto.
(Ceny jednostkowe brutto określone w ust. 15.3 zostały przyjęte na potrzeby niniejszego
postępowania i nie będą obowiązywały w czasie trwania umowy).
15.5. W przypadku udzielania rabatu musi on obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy
w niezmiennej kwocie i będzie każdorazowo odliczany od każdego litra zakupionego paliwa, po
aktualnie obowiązujących cenach w dniu jego zakupu na stacji paliw wybranego Wykonawcy.
15.6. Wykonawca w formularzu cenowym dla danej części zamówienia, jest zobowiązany wpisać:
kwotę brutto udzielonego rabatu, cenę jednostkową brutto za 1 litr paliwa po uwzględnieniu
udzielonego rabatu oraz wartość dostaw brutto.
15.7. W formularzu oferty należy podać wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wartość brutto winna być wyliczona uprzednio z formularza cenowego.
15.8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
15.9. Ostateczna cena oferty oraz ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę, winny być
liczone do dwóch miejsc po przecinku. Kwotę zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza.
15.10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego).
15.11. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym
mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego
poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
16. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
16.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
16.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
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Oferty oceniane będą według kryterium:
Cena – 100 %
Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty/Cena badanej oferty)x100= liczba punktów za kryterium cena.
W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na
wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z
postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z
przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod
względem kryteriów oceny ofert.
18.2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy:
19.1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy
mogą nastąpić w następujących przypadkach gdy:
19.1.1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
19.1.2. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej),
np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron
umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin
realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego
poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.
19.1.3. nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących
przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania.
19.2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
19.3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania
aneksu.
19.4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, nie wpływa na wysokości ceny brutto.

20. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom
Zamawiający wyłącza możliwość powierzenia niniejszego zamówienia podwykonawcom zarówno
części jak i całości.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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21. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
22. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
22.1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert, ponosi Wykonawca składający ofertę.
22.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
23.2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
23.3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.5. Odwołanie wnosi się do prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
23.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
23.8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
23.9. W sprawach nie uregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą
elektroniczną, z zastrzeżeniem rozdziału 10 ust. 3.
Adres poczty elektronicznej: administracja@mzostiit.ostroleka.pl.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
25.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Obiektów SportowoTurystycznych i Infrastruktury Technicznej z siedzibą w Ostrołęce, ul. Gen. J. Hallera 10.
25.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MZOS-TiIT jest Pan Robert Iwanowski, email:
odoiin@iwa.ostroleka.pl, tel. 602 468 665.
25.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
25.4. 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 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
25.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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;
25.6. 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;
25.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
25.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
25.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Wykaz załączników
L.p.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1

Załącznik Nr 1

Wzór Formularza oferty

2

Załącznik Nr 1.1

Wzór Formularza cenowego

3

4

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.1

Oświadczenie Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art.
24ust. 1i 5 ustawy Pzp
Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art.
24ust. 1i 5 ustawy Pzp – w odniesieniu do
podmiotów, na zasobach których
Wykonawca polega, wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą
brały udział w realizacji części zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

5

Załącznik Nr 3

6

Załącznik Nr 4

Informacja o przynależności do grupy
kapitałowej

7

Załącznik Nr 5

Wzór umowy

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści Rozdziału 9
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikających ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
data ...............................
Zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Ostrołęka - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Technicznych i Infrastruktury
Technicznej w Ostrołęce
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przestępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za
następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia to jest:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
Wartość z podatkiem VAT...........................................................................PLN*
(słownie:......................................................................................................... PLN)

*( wpisać wartość z kolumny „g” formularza cenowego)

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : od dnia 01.02.2020 r. lub od dnia podpisania
umowy(jeżeli nastąpi później) do dnia 31.01.2021 r.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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6. OŚWIADCZENIE
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
4) oferowane paliwa spełniają Polskie Normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
5) jesteśmy związani złożoną ofertą przez 30 dni,
6) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za
realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania
zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*,
8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
9) na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania]*
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)

10) nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom.
11) załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
6. …………………………......…………………………………………………………
7. ……………………….....……………………………………………………………
Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach.
7. PODPISY (osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

……………………………………. dnia ……………………..
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Załącznik do formularza ofertowego

WYKAZ STACJI PALIW
Oświadczamy, że dysponujemy stacją(ami) paliw, która(e) będzie(będą)realizowała(y)
przedmiot zamówienia. Wskazana(e) w poniższym wykazie stacja(e) paliw zlokalizowana(e)
jest(są) w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki.

L.p.

Adres stacji paliw zapewniającej(ych)możliwość tankowania
w dni robocze w godz. 7:00 – 19:00

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

.......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Załącznik Nr 1.1 do SIWZ
Wzór Formularza cenowego
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Ostrołęka - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Technicznych i Infrastruktury
Technicznej
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

L.p.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

FORMULARZ CENOWY
*Część I:
L.p.

Opis

Ilość
litrów

a

b
Olej
napędowy
Benzyna
bezołowiowa
Pb 95

c

1.
2.

Średnia cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa (w zł)
z dnia 03, 10 i
17 stycznia
2020 roku
(zgodnie z
opisem w
rozdziale 15)
d

Kwota
brutto
udzielonego
rabatu od 1
litra paliwa

Cena
jednostkowa
brutto za 1 litr
paliwa
po uwzględnieniu
udzielonego rabatu
(kol. d - kol. e)

Wartość
brutto ogółem
(kol. c * kol. f)
(w zł)

e

f

g

X

X

36.000
6.000
Łącznie

Łączna wartość oferty brutto ……………….........................................................................................................
Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT).............................................................................................
Łączna cena oferty netto .......................................................................................................................................

...................................... , dn. ....................................
Podpisano:

.......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”,
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

….............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Załącznik Nr 2.1. do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5
ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega,
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to
podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia

Nazwa podmiotu:

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na:
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”,
oświadczam, że w odniesieniu do:
..................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)
brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1i 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

….............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”,
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

….............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

INFORMACJA
o przynależności do grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa paliw płynnych w 2020 r.”
Informuję, że:
* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
**należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
w skład której wchodzą następujące podmioty:
L.p.

Nazwa

Adres

1.
2.
(...)

_________________________ dnia ________

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (projekt)

UMOWA
zawarta w dniu ………………. w Ostrołęce pomiędzy:
Miasto Ostrołęka - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury
Technicznej,
z siedzibą: 07 - 410 Ostrołęka ul. gen. Józefa Hallera 10, NIP 758 214 20 02
reprezentowany przez:
- Pana Jarosława Napiórkowskiego – Dyrektora MZOS-TiIT
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
działającym na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (lub KRS) pod numerem
………………………..…., kapitał zakładowy………………………………………
NIP …………………………………… REGON ……………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………… - …………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliwa w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Pb 95 w ramach sukcesywnych tankowań do pojazdów służbowych oraz maszyn i urządzeń
spalinowych Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
w Ostrołęce, w przewidywanej ilości:
a) olej napędowy – 36.000 litrów
b) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 6.000 litrów.
2. Wymieniona w ust. 1 ilość paliwa ma charakter szacunkowy. Zamawiający nie ma obowiązku
zakupu całej tej ilości. Może zakupić mniejszą ilość paliwa niż podana ilość szacunkowa,
bez żadnych konsekwencji finansowych.
3. Bezgotówkowe tankowania będą się odbywały na stacji (stacjach) paliw wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie do zbiorników paliwa pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń
spalinowych (wykaz stanowiący załącznik do niniejszej umowy) oraz kanistrów, przez osoby
uprawnione do odbioru paliwa (wykaz stanowiący załącznik do niniejszej umowy).
§ 2.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji umowy: od dnia ………..2020 r. do dnia 31/01/2021 r.
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§ 3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) wykonywania przedmiotu umowy w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze
złożoną ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część
umowy.
2) zapewnienia tankowania pojazdów olejem napędowym i benzyną bezołowiową Pb95 dla potrzeb
Zamawiającego w sposób ciągły i niezakłócony ewentualnymi brakami paliwa na swojej(ich)
stacji (stacjach) paliw.
3) prowadzenia zestawienia poboru paliwa, w którym dokona jednoznacznej identyfikacji terminu,
ilości i rodzaju odebranego paliwa z pojazdem, na który zostało ono wydane, a jeżeli tankowanie
odbyło się do kanistra – identyfikacji terminu, ilości i rodzaju odebranego paliwa z oznaczeniem
dokładnego celu przeznaczenia paliwa (jaki pojazd służbowy/maszyna/urządzenie spalinowe).
Niniejsze zestawienie będzie każdorazowo potwierdzane czytelnym podpisem osoby pobierającej
paliwo.
4) zestawienie powinno zawierać następujące dane identyfikacyjne:
a) miejsce, data i godzina tankowania,
b) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko osoby pobierającej paliwo,
c) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,
d)cenę jednego litra paliwa i wartość paliwa po uwzględnieniu rabatu zgodnego z ofertą
Wykonawcy.
5) udostępnienia Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentu badań potwierdzającego jakość
oferowanego paliwa, wystawionego przez uprawniony do tego organ.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego paliwa, zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
3. W przypadku podejrzewania przez Zamawiającego, że jakość sprzedawanego paliwa jest niezgodna
z obowiązującymi normami i standardami, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań
laboratoryjnych paliwa, a w razie potwierdzenia jego niezgodności, kosztami badań zostanie
obciążony Wykonawca. Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych
awarii układu zasilania pojazdów, maszyn i urządzeń spalinowych zasilanych danym rodzajem
paliwa.
§ 4.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przewidywana wartość zamówienia dla oleju napędowego(ON) i benzyny bezołowiowej (Pb95)
wynosi: ………………………………….. zł brutto.
2. Kwota brutto udzielonych rabatów liczona od każdego litra zakupionego paliwa jest stała
i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi:
a) dla oleju napędowego …………………….
b) dla benzyny bezołowiowej Pb 95 ………….………..
3. Zamawiający za odebrane paliwo będzie rozliczał się z Wykonawcą po cenach jednostkowych
obowiązujących na stacji (stacjach) paliw Wykonawcy w dniu odbioru paliwa, pomniejszonych o
stały, określony w ust. 2 rabat.
4. Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie maksymalnie w dwóch okresach
rozliczeniowych za każdy miesiąc, z czego pierwszy okres rozliczeniowy przypadać będzie
od 01 do 15 dnia każdego miesiąca, a drugi od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca za dany
okres rozliczeniowy wystawi Zamawiającemu faktury, na podstawie prowadzonego zestawienia,
o którym mowa w § 3 ust. 1pkt 3 niniejszej umowy.
5. Należność za pobrane paliwo Zamawiający będzie regulował po otrzymaniu faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty wystawienia każdej z faktur.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać faktury do Zamawiającego najpóźniej do 7 dni od daty ich
wystawienia.
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7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5.
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,
2) za każdorazowy brak możliwości zatankowania na stacji paliw Wykonawcy, który wystąpił
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,19% wartości umownej opóźnionej
dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający 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.
2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania ustalonego w ust. 1 okresu
wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez drugą Stronę.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 1 lub 2 Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę
zakazu.
4. Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa zamówień publicznych.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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