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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W nawiązaniu do ogłoszenia przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
w
dniu
23.10.2020r.
opublikowanego
w
Dzienniku
Urzędowym
Unii
Europejskiej
w dniu 28.10.2020r. ogłoszenie o numerze 2020/S 210-512556 Swarzędzkie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym.
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz
numer telefonu: 0618173421
http://www.spk.swarzedz.pl
biuro@spk.swarzedz.pl
REGON: 302601912, NIP: 7773235068
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509366
kapitał zakładowy: 9 239 000,00 PLN
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: PN/01/2020.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. zwaną również ustawą Pzp), w oparciu o przepisy
oraz zgodnie z właściwymi przepisami wykonawczymi.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Kod CPV: 09134100-8 olej napędowy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są: ”Dostawy oleju napędowego” w zależności od temperatury otoczenia
(okresu) odpowiednio: letniego, zimowego, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
wg załącznika nr 3 – Olej napędowy „standardowy” lub odpowiednio „o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych” (Dz.U. z 2015r. poz. 1680 z późn. zm.).
2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach (składzie) zgodnych
z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06,
zarówno dla okresu zimowego jak i letniego.
3. Dostawy będą odbywały się niezależnie do dwóch zbiorników magazynowych na paliwo
zlokalizowanych w następujących miejscach: na terenie bazy transportowej Swarzędzkiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz – dostawy
z częstotliwością 20 - 24 razy w miesiącu po około 2500 - 5000 litrów każdorazowo, realizowane od
poniedziałku do soboty oraz w dni świąteczne w godzinach od 7:00 do 15:00. oraz na terenie
Składowiska Odpadów Komunalnych Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,
Rabowice ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz – dostawy z częstotliwością 3 – 8 razy w roku po
około 2000 – 2400 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
4. Do każdej dostawy paliwa stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy dokument
dotyczący jakości danej partii paliwa w oryginalnej lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem
kopii (świadectwo jakości).
5. W przypadku wątpliwości, co, do jakości dostarczonego oleju napędowego, Zamawiający zastrzega
sobie możliwość dokonywania badań jakościowych w wybranych przez siebie laboratoriach. O ile,
jakość paliwa nie będzie odpowiadać wymaganiom norm, wszystkie koszty związane ze złą jakością
paliwa poniesie Wykonawca.
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6. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem dostawy przedstawić: wykaz autocystern,
którymi realizował będzie dostawy z zaświadczeniem stwierdzającym że autocysterny wyposażone
są w urządzenia zabezpieczające przed przelaniem zbiorników.
7. Autocysterny wykorzystywane przez wykonawcę powinny posiadać atest upoważniający do
przewozu oleju napędowego.
8. Odbiór paliwa odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz kierowca
autocysterny.
9. Każdorazowe zapotrzebowanie potwierdzone będzie pisemnie przez przedstawiciela
Zamawiającego mailowo.
10. Olej napędowy zostanie dostarczony nie później niż do 24 godzin od daty zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
11. W trakcie przyjęcia dostawy paliwa Wykonawca ma obowiązek podłączenia węża do wlewu
zbiornika wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie pompy
może nastąpić jedynie przy zablokowanym wyjściu węża. Po dokonaniu w/w czynności i braku
zastrzeżeń pracownika Zamawiającego następuje spust paliwa do zbiornika.
12. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub
dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa w zakresie autocystern
(pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy oleju
napędowego, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilości zrzutu
paliwa do zbiornika magazynowego.
13. Wykonawca dostarczy do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia
wydruk komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający następujące dane: datę
dostawy, objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15° C, objętość oleju
napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dostarczania paliwa.
Zamawiający będzie pobierał próbki do badania losowo po dostawie ON
14. Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do ilościowego zredukowania zamówienia
ilości oleju napędowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
15. Zamawiający do celów rozliczeniowych przyjmie gęstość paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt IV.2.2) oraz
którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt
1.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
zamawiający żąda:
-koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
2.2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- co najmniej jedną dostawę oleju napędowego w ilości min. 1.000.000 litrów w ciągu roku.
W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość dostaw
już realizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych
(zawartych) wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać
wyłącznie ilości zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie. Ilości te będą
brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt
IV.2 zostaną spełnione, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie, celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp żaden z tych podmiotów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
1.
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- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.1,
dotyczące tych podmiotów.
V.
1.
2.

3.

4.

VI.
1.

2.

3.

4.

5.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 I UST. 5 PKT 1 USTAWY
PZP
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: co do którego
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.
5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe informacje
w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia - JEDZ
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Do oferty każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
elektronicznej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„Jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument w pliku XML, jak również w wersji edytowalnej
wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I zostanie zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.
JEDZ wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, przez co rozumie się opatrzenie przedmiotowego
dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ / ESPD)
dostępna jest pod poniższym adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawozamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem dostępny jest jednolity dokument (JEDZ /
ESPD) w formie elektronicznej: https://espd.uzp.gov.pl/
Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:
4.1. Pobrany plik JEDZ / ESPD z rozszerzeniem XML należy zapisać na dysku komputera.
4.2. Następnie otwieramy stronę: https://espd.uzp.gov.pl/
4.3. Wskazujemy, że jesteśmy Wykonawcą.
4.4. Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.
4.5. Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" wskazujemy pobrany ze strony BIP plik z rozszerzeniem
XML.
4.6. Następnie wypełniamy formularz, który później drukujemy i zapisujemy na dysku twardym
(EXPORTUJ).
4.7. Wypełniony formularz JEDZ / ESPD należy podpisać i dołączyć do oferty w sposób określony
w punkcie 1 i 2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
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Wykonawca, który celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby
innych podmiotów w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte
w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.
w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu
Zamawiającego - Zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty.
8. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia
na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw
członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych),
tak aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument.
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
10.1.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów:
1) kopii aktualnych dokumentów koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
2) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, polegających na dostawie co najmniej 1.000.000
litrów oleju napędowego rocznie oraz dowody potwierdzające, że wymienione dostawy
zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy
lata - w tym okresie (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),
przy czym dowodami (dostawy wskazane w JEDZ które, zostały wykonane lub są
wykonywane należycie), o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
10.2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 pkt
14 i pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z 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;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1170 z póź. zm.);
- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
6.
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nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć oświadczenie
na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGI:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w miejsce dokumentów, o których mowa:
12. W pkt VII ppkt 10.2.1). – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21
13. W pkt VII ppkt 10.2.2)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt VII ppkt 12 i pkt 13, b), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa w pkt VII ppkt
13, a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt VII ppkt 10.2.1 i 10.2.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 10.2.1 stosuje się odpowiednio.
16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt VII ppkt 10.2.1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt VII.12 SIWZ,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
VII.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcja Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej
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SIWZ.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email : jakub.kaluzny@spk.swarzedz.pl, agnieszka.majchrzak@spk.swarzedz.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 8 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i określa
niezbędne wymagania sprzętowo tj.:
9.1.
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
9.2.
komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
9.3.
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
9.4.
włączona obsługa JavaScript,
9.5.
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do
1,46 GB przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych
plików zalecamy skorzystać z pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda
- Zalecany format.
Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
11.1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
11.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć
formatu XAdES.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych: .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz
adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Jakub Kałużny e-mail:
jakub.kaluzny@spk.swarzedz.pl, Agnieszka Majchrzak e-mail:
agnieszka.majchrzak@spk.swarzedz.pl
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w godzinach pracy SPK Sp. z o.o.:
Poniedziałek 8:00-16:00, Wtorek – Piątek 7:30-15:30
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 95.000,00 zł
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na
konto 24105015201000009030288048 Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na
koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek
Zamawiającego na kwotę wadium).
5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, dokument
potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty w oryginale i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego dokumenty, o których mowa w
art. 45 ust. 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie, wysokości i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, zostanie wykluczony z postępowania.
1.
2.
3.
4.

IX.
1.
2.

3.

4.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym
dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Na ofertę składają się:
2.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy,
2.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień, przesłany w formie elektronicznej złożony zgodnie
z pkt VII SIWZ,
2.3. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
2.4. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,
z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VII SIWZ.
3. Dokumenty wymienione w ppkt. 2.1. – 2.3. powyżej sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast
dokument wymieniony w ppkt 2.4 zgodnie z pkt VIII niniejszej SIWZ.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z treści dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego
zakres i udzielonego przez osoby do tego upoważnione,
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Wykonawca pod rygorem nieważności składa ofertę w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej, przy czym każdy z dokumentów składających się na ofertę (każdy z osobna)
winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z punktem X.3. niniejszej
SIWZ.
7. Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ofert przez Zamawiającego, które nastąpi po
terminie otwarcia ofert.
8. Wykonawca przed terminem wyznaczonym na składanie ofert może samodzielnie wycofać złożoną
przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „Załączniki” należy skorzystać z polecenia „Usuń”,
zaznaczając uprzednio wybrany przez siebie plik z ofertą.
9. Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski
i podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
10. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje:
14.1.
aukcji elektronicznej,
14.2.
zawarcia umowy ramowej,
14.3.
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
14.4.
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
16. Zamawiający poprawia w ofercie:
16.1.
oczywiste omyłki pisarskie,
16.2.
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
16.3.
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać
musi następujące wymagania:
17.1.
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub
w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
17.2.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
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17.2.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
17.2.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
w każdym jednak przypadku w treści dokumentu /pełnomocnictwa/ zaleca się wymienić
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać
ich Pełnomocnika.
17.3.
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
17.4.
Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji może ograniczyć się do
wypełnienia punktu alfa: “Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji“
w części IV JEDZ, i nie musi wypełniać sekcji A,B,C i D w części IV JEDZ,
17.5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają
za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
17.6.
w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z
Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,
17.7.
przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
17.7.1. określenie członków Konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer
odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru),
17.7.2. wskazanie celu gospodarczego ustanowienia Konsorcjum, w sposób precyzyjny
wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (Zamawiającego),
17.7.3. określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności
podmiotu uprawnionego do wystawiania zamawiającemu faktur;
17.7.4. szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami
podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
17.7.5. określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
17.7.6. postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy Konsorcjum, określenie czasu
obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania Okresu Zgłaszania Wad oraz gwarancji jakości i rękojmi.
XI.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

XII.
1.
2.
3.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać za pośrednictwem skrytki podawczej ePUAP pod adresem:
/SPK_Swarzedz/domyslna
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020r. do godziny 10:30.
O terminie złożenia oferty decyduje czas doręczenia na adres skrytki podawczej ePUAP
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,
ul. Transportowa 1, 62-020 Garby, Gabinet Prezesa w dniu upływu terminu składania ofert,
tj.: 30.11.2020r. o godzinie 11:00 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Zamawiający udostępni
niezwłocznie na stronie internetowej jako „Informacja z otwarcia ofert” Informacja ta będzie
zawierać:
7.1. kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
7.2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
7.3. ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofertach jeżeli były wymagane.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena ofertowa (cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający szacuje roczne zapotrzebowanie na poziomie 1.000.000 litrów tj. 1000m3 oleju
napędowego.
Cenę jednostkową netto za 1 m3 oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia
określonego dla temperatury referencyjnej (+150C) wraz z wszystkimi kosztami związanymi
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z należytą realizacją przedmiotu umowy (m.in., transport, ubezpieczenie) należy podać zgodnie ze
wzorem ustalonym w Formularzu Ofertowym w następujący sposób:
2.1. Cenę Producenta oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia, z dnia
16.11.2020 r. zgodnie z komunikatem cenowym PKN ORLEN bez podatku VAT
w odniesieniu do produktu: Olej Napędowy Ekodiesel, Zamawiający do celów
rozliczeniowych przyjmie gęstość paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C,
2.2. Stały upust (rabat) udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę
2.3. Cenę Wykonawcy jako różnicę pomiędzy Ceną Producenta a Stałym upustem (rabatem)
Wykonawcy z uwzględnieniem marży Wykonawcy
Do obliczenia ceny oferty należy podać Cenę Wykonawcy netto za jeden m3 oleju napędowego,
którą należy pomnożyć przez ilości szacunkowe ustalone przez Zamawiającego. Tak obliczona
wartość stanowi cenę oferty netto.
Ceną oferty brutto jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) według
stawki 23%.
Kwota stałego upustu (rabatu) Wykonawcy nie może ulec zmniejszeniu w okresie realizacji umowy.
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.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
100% wagi stanowi wartość brutto oferty.
Cena oferty brutto jest ceną oferty netto powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według
stawki 23%. Wszystkie ceny w Formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością do
jednego grosza.
Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „cena”. Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100
punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, wg wzoru:
C X = Cn/Coo x 100 pkt

gdzie:
Cx – liczba punktów dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert
COO – cena ocenianej oferty

3.

4.
5.
6.

XIV.

1.

2.

Oferowane ceny paliwa muszą być odniesione do temperatury referencyjnej 150C i obowiązywać
w dniu 16.11.2020 r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności złożonych ofert.
Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena oleju napędowego ustalana będzie według
mechanizmu zawartego w § 6 w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
Forma i okres płatności za dostarczony przedmiot zamówienia: przelew - 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z największą liczbą punktów
spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania.
Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PRZY
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt XV.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta.
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Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybiera ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy oraz złożenia dokumentów wymienionych
w pkt XV.4. SIWZ. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę lub niezłożenie wymienionych
dokumentów w wyznaczonym terminie zostanie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od
zawarcia umowy.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego
(do właściwego wydziału) następujące dokumenty:
6.1. polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż
wartość realizowanej umowy (z załączeniem dowodu opłacenia składki/składek),
6.2. dokument potwierdzający wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
6.3. wykaz autocystern, którymi realizował będzie dostawy z zaświadczeniem stwierdzającym że
autocysterny wyposażone są w urządzenia zabezpieczające przed przelaniem zbiorników.
6.4. umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówieni.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej
podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego: 24 1050 1520 1000 0090 3028 8048
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w niżej wskazanych formach
6.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej,
6.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
6.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt 2).
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunki SIWZ oraz oferty stanowić będą integralną część zawartej umowy.
Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta
na okres 12 miesięcy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania
zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

XIX.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.
1.

2.
3.

XXI.

DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY ZGODNIE Z ART. 144 UST.1 USTAWY
Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji umowy.
W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości cen netto, powiększonych o kwotę VAT wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą
w dniu wystawienia faktury.
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie
3.
4.
5.
6.
7.
XXII.
1.

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie części zamówienia oznacza szczegółowe
określenie zakresu jaki będzie realizowany przy pomocy podwykonawców.
Niewypełnienie w tym zakresie formularza ofertowego będzie rozumiane przez Zamawiającego jako
zobowiązanie Wykonawcy do wykonania całego przedmiotu zamówienia samodzielnie, bez
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców zgodnie z informacja
wskazana w pkt 4 Formularza Ofertowego.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm podwykonawców w JEDZ.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy (nie dotyczy dalszych podwykonawców).
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
INFORMACJE DODATKOWE
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), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem danych osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi,
pełnomocników Wykonawców, członków organów zarządzających Wykonawców,
a także osób fizycznych skierowanych przez Wykonawców do przygotowania i realizacji
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postępowania o udzielenie zamówienia, w tym danych osobowych osób wskazanych przez
Wykonawców do kontaktu z Zamawiającym w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, znak sprawy PN/01/2020 dot. przetargu nieograniczonego „Dostawy oleju
napędowego” jest Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., NIP: 7773235068,
REGON: 30260191200000 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000509366, kapitał zakładowy: 9 239 000,00 PLN;
1.2. Zamawiający informuje, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem:
iod@spk.swarzedz.pl
1.3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia PN/01/2020 dot.
przetargu nieograniczonego „Dostawy oleju napędowego”;
1.4. Odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie przez Zamawiającego dokumentacja postępowania o udzielenie
zamówienia nr PN/01/2020 dot. przetargu nieograniczonego „Dostawy oleju napędowego”, w
tym
pracownicy
Zamawiającego
i
osoby
współpracujące
z
Zamawiającym,
w szczególności członkowie Komisji przetargowej, oraz prawnicy świadczący stałą obsługę
prawną Zamawiającego;
1.5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przechowywane przez Zamawiającego
przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą lub w przypadku unieważnienia
postępowania, przez okres 5 lat od daty unieważnienia postępowania, chyba że niezbędny
będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczeń itp.;
1.6. Obowiązek podania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, związany jest
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia PN/01/2020 dot. przetargu
nieograniczonego „Dostawy oleju napędowego”;
1.7. W odniesieniu do danych osobowych, osób, o których mowa w ust. 1, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8. Osobom, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 15 RODO przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania tych danych, na podstawie art. 16 RODO,
z zastrzeżeniem, że żądanie sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy sprzeczną z regulacją
ustawy Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu i załączników, oraz, 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;
1.9. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO;
1.10.
Osobom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje:
1.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
Załączniki:
1.
Formularz Ofertowy.
2.
Wzór wykazu wykonywanych usług.
3.
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
4.
Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca / Pełnomocnik Wykonawców*
Nazwa i adres firmy: ..............................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................
(tel./faks) ....................................................
NIP: ............................................................

Regon: ………………...............................

Nr tel. .........................................................

fax. ...................................................

Nr KRS*: ……………………………………

Wysokość kapitału zakładowego:* …………..…

Adres e-mail: ……………………………..
W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego (numer sprawy
PN/1/2020) dla SPK Sp. z o. o., z siedzibą w Garbach ul. Transportowa 1, 62-020 Rabowice.
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(wpisać imię/a, nazwisko/a osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika)

Działając w imieniu i na rzecz
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podać nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców)

1. Całkowita wartość oferty wynosi:
Cena Producenta:
Cena netto za 1m3
oferowanego oleju
napędowego aktualna
na dzień 16.11.2020r.
Ustalona zgodnie z
serwisem internetowym
PKN ORLEN w
odniesieniu do oleju
napędowego Ekodiesel

Stały upust (rabat)
Wykonawcy

Cena Wykonawcy:

1

2

3

Olej
napędowy

……………………zł
/m3

Rodzaj paliwa

Zamawiana
liczba
szacunkowa
oleju
napędowego

Wartość netto
zamówienia

4

5

6=4*5

……………………zł
/m3

1000,00 m3

………………
……zł

Cena netto za 1 m3
oferowanego oleju
napędowego (cena po
rabacie z
uwzględnieniem marży)
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……………………
%

Cena oferty brutto (cena netto + 23% VAT)

………………
……zł

Ceny w tabeli należy wpisać z dokładnością do grosza.
2. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny paliwa obowiązują na dzień 16.11.2020r. i są
odniesione do temperatury referencyjnej +15oC.
3. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny jednostkowe podlegać będą waloryzacji,
a szczegółowy, zaakceptowany przez nas opis mechanizmu ustalania zmian cen w czasie trwania
umowy zawarty został we wzorze umowy.
4. Termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 24 godziny od momentu otrzymania zamówienia na
wskazany przez Wykonawcę adres e-mailowy …………………………………………. Każdorazowe
zamówienie natychmiast po otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym e-mailem na
adresy: …………………………..W szczególnych sytuacjach Zamawiający dopuszcza składanie
zamówień za pośrednictwem faxu na wskazany przez Wykonawcę numer oraz potwierdzanie
zamówień za pośrednictwem faxu na numer………………………………..
5. Na dostawy paliw udzielamy 30 dniowego terminu płatności licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych
niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) tzn. przez 60 dni od upływu
terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy
wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………,
w wysokości 3% całkowitej wartości nominalnej umowy, co daje kwotę zabezpieczenia
w wysokości …………………………………… zł.
8. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji wzór umowy wraz z załącznikiem został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie ……………………………. Jesteśmy
świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium ulega
przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
10. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne,
prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
11. Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić na
konto/* adres: ...................................................................................................................
12. Czy przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia? tak/nie* (niepotrzebne
skreślić)
Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego
podwykonawcy): …………………………………….
13. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y):
osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego (podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu)
……….………………..........................................................................................
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i podajemy:
adres do korespondencji: .……………………………………………………………
nr faksu do korespondencji: ………………………………………………………….
14. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę podaną w tabeli:

…………….., dnia ...................

…...................................................
Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych
reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

do

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firmy)

WYKAZ DOSTAW
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, w tym co najmniej jednej dostawy oleju napędowego, w ilości 1.000.000 litrów oraz
dokumenty potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata - w tym okresie.
Nazwa:
...........................................................................
...........................

Adres:
...........................................................................
...........................

L.P.

Zamawiający/Odbiorca,
krótki opis

Wartość brutto w zł

Czas realizacji dostawy
Początek

Koniec

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie, tych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów korzystania z nich na okres wykonywania zamówienia.
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…………….., dnia ...................

……...................................................
Podpis/y/
osób
upoważnionych
reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika

do

Załącznik nr 3 do SIWZ
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawy oleju napędowego”, znak sprawy PN/01/2020
oświadczamy, że
nie należymy* / należymy*
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.).
*W związku z tym, że należymy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą
/Wykonawcami ………………………………………………………., w załączeniu do przedmiotowego
oświadczenia przedkładamy dowody, że powiązania z tym Wykonawcą/ tymi Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
* niepotrzebne skreślić

…………….., dnia ...................

….……...................................................
Podpis/y/ osób upoważnionych do
Wykonawcy/Pełnomocnika

reprezentowania
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór
UMOWA nr …………………….
zawarta dnia …………………………………… roku w Swarzędzu pomiędzy:
Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Garbach (62-020) przy ul.
Transportowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509366, NIP 7773235068, REGON 302601912, zwaną
w dalszej części umowy Zamawiającym , reprezentowanym przez:

__________________________ - __________________________,
__________________________ - __________________________,
a....................... mającą siedzibę w …....................,..........................., wpisaną do Krajowego rejestru
Sądowego pod numerem KRS …...................., o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej
…...................., o numerze REGON ….................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:
....................................................................................... została zawarta umowa następującej treści:
oraz
……………………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
......................................................
§1
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
złożonej zgodnie z SIWZ, stanowiące integralną część niniejszej umowy na dostawy oleju
napędowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego o parametrach technicznych
zgodnych z wymaganiami SIWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i oferty złożonej
w postępowaniu nr PN/01/2020 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju napędowego
w szacunkowej ilości 1 000 000 litrów (1 000 m3) na warunkach zawartych w ofercie przetargowej
Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj. do Bazy Transportowej Swarzędzkiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz oraz na teren
Składowiska Odpadów Komunalnych Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,
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Rabowice ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz.
§3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia poprzez jego zmniejszenie
maksymalnie o 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.
§4
1. Paliwo wymienione w §1 dostarczane będzie do baz Zamawiającego wskazywanych każdorazowo
w zamówieniu przez Zamawiającego.
2. Dostawy realizowane będą:
2.1. na terenie bazy transportowej Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,
Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz – dostawy z częstotliwością 20 - 24 razy w
miesiącu po około 2500 - 5000 litrów każdorazowo, realizowane od poniedziałku do soboty
oraz w dni świąteczne w godzinach od 7:00 do 15:00;
2.2. na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych
Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o. o., Rabowice ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz – dostawy z
częstotliwością 3 - 8 razy w roku po około 2000 – 2400 litrów każdorazowo, realizowane od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00.
3. Częstotliwość dostaw, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz jednorazowa ilość zamówionego
paliwa, o której mowa w § 2 Umowy mogą ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
4. Dostawy następować będą w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia
precyzującego ilość i rodzaj paliwa oraz miejsce jego odbioru – na wskazany przez Wykonawcę
adres e-mailowy ………………… lub nr faxu …………………….., z zastrzeżeniem postanowień ust.
2 powyżej.
5. Każdorazowe zamówienie natychmiast po otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym e-mailem
na adresy: sekretariat@spk.swarzedz.pl lub baza@spk.swarzedz.pl. szczególnych sytuacjach
Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem faxu na wskazany przez
Wykonawcę
numer oraz potwierdzanie zamówień za
pośrednictwem faxu na
numer……………………
6. Określenie ilości faktycznie dostarczonego paliwa przez Zamawiającego będzie się odbywało w
następujący sposób:
6.1. odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić
przedstawiciel Zamawiającego oraz kierowca autocysterny i zostanie potwierdzony
pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez wszystkich członków komisji,
§5
1. Dostarczanie paliwa następować będzie transportem Wykonawcy na jego koszt
i ryzyko. Do każdej dostawy musi być dołączony atest jakościowy. Przy pierwszej dostawie oleju
napędowego: letniego, zimowego – jednorazowo dołączona zostanie Karta Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.
2. Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowane dopiero z chwilą
przepompowania całości paliwa objętego daną dostawą do zbiorników Zamawiającego i
potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju paliwa. Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko
związane z ewentualnymi szkodami dotyczącymi dostarczonego paliwa.
3. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczonego paliwa oraz jego jakości, przy czym kontrola
ilościowa winna odbywać się w obecności osoby, która paliwo przywiozła do Zamawiającego, a
pobrania próbek paliwa powinna dokonać osoba odpowiednio przeszkolona przez Wykonawcę.
Osoba ta zobowiązana jest potwierdzić swym podpisem lub odciskiem pieczęci na banderoli
nałożonej na pojemnik z próbką paliwa, że pobrana ona została z dostawy podlegającej badaniu.
Dalsze czynności mające potwierdzić jakość paliwa wykonuje samodzielnie Zamawiający.
4. Pojemniki przeznaczone na próbki mają spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1035 z późniejszymi zmianami) oraz normy PN-EN ISO.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z
umowy i dołączonego do badanej dostawy atestu (dalej jako „Zakwestionowane
paliwo”)powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich
poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści.
6. W sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
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dostarczenia nieodpłatnie paliwa identycznego, co do ilości i rodzaju jak Kwestionowane
paliwo o prawidłowych parametrach, nie później niż w przeciągu 12 godzin od momentu
zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego, okoliczności, o której mowa w ust. 5 powyżej.
6.2. odebrania na swój koszt całego Zakwestionowanego paliwa,
6.3. oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zlane było Zakwestionowane paliwo,
6.4. pokrycia wartości opłat wynikających z tytułu przekroczeń dopuszczalnych norm emisji
zanieczyszczeń środowiska,
6.5. pokrycia kosztów napraw pojazdów Zamawiającego w przypadku, gdy konieczność napraw
będzie spowodowana nienależytą jakością Zakwestionowanego paliwa.
7. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od
obowiązków określonych w ust. 6 powyżej do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
20% wartości brutto Zakwestionowanego paliwa. Wartością brutto jest wartość z dnia dostawy
Zakwestionowanego paliwa.
8. Wybór szczegółowego trybu postępowania w sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej należy do
Zamawiającego. Jeżeli odstępstwa od jakości paliwa wynikającej z atestu są według oceny
Zamawiającego niewielkie, może on żądać obniżenia ceny Zakwestionowanej dostawy paliwa.
6.1.

§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Zamawiającego Kryteriów BHP dla
podwykonawców świadczących usługi na terenie Zamawiającego oraz do przeszkolenia swoich
pracowników a także pracowników podwykonawców świadczących usługi na terenie
Zamawiającego.
2. Strony ustalają, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy nie przekroczy
........................... zł brutto (wraz z podatkiem VAT), słownie: ....................................... zł brutto.
3. Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), będzie ustalana z uwzględnieniem kwot następujących
składników
3.1. Ceny 1 m3 oleju napędowego netto producenta podanej na stronie internetowej Producenta
zgodnie z komunikatem cenowym PKN ORLEN bez podatku VAT w odniesieniu do produktu:
Olej Napędowy Ekodiesel w dniu dostawy oleju napędowego do Zamawiającego, przyjmując
stałą temperaturę referencyjną (+15oC) oferowanego oleju napędowego,
3.2. Stałego upustu (rabat)u Wykonawcy (dalej również jako „Upust” lub „Rabat”), który
pomniejsza cenę określoną w pkt 3.1 powyżej i wynosi……………………… %;
3.3. Upust nie może ulec zmniejszeniu w okresie realizacji umowy.
4. Wykonawca będzie naliczał cenę w oparciu o ilość dostarczonego oleju napędowego określoną dla
temperatury referencyjnej (+15oC) pomnożoną przez cenę jednostkową netto za 1 m 3 oleju
napędowego określoną dla temperatury referencyjnej (+15oC) obejmującą dostawą na koszt
Wykonawcy, o której mowa w pkt 3.1. powyżej, pomniejszoną o Upust i powiększoną o należny
podatek VAT . Cena zawiera wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją
niniejszej umowy, w tym marżę Wykonawcy.
5. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość paliwa, co nie oznacza, że
Wykonawca ma prawo samodzielnie, bez zgody Zamawiającego obniżać (w stosunku do ilości
określonej w zamówieniu) wielkość dostawy.
7. Podstawą dla wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany protokół odbioru, o
którym mowa w § 4 pkt 6.1. niniejszej umowy, który stanowić będzie załącznik do faktury VAT.
8. Zapłata należności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT,
wystawionych nie wcześniej niż w dacie dokonania przez Zamawiającego odbioru dostawy.
9. Faktury za zrealizowane dostawy Zamawiający realizować będzie przelewem na konto Wykonawcy
nr: …………………………… w ……………………………………………… .
10. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu paliwa o parametrach opisanych w § 1 ust. 2 umowy w
stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za
każdą godzinę opóźnienia karę umowną w wysokości 100,00 zł.
2. Jeżeli opóźnienie dostawy paliwa o parametrach opisanych w § 1 ust. 2 umowy przekroczy 48
godzin, Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania zastępczego, które nastąpi na ryzyko
Wykonawcy, bez pozyskiwania odrębnej zgody sądu, o której mowa w art. 480 k.c.
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3. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie paliwa o parametrach opisanych w § 1 ust. 2 umowy
przekroczy 48 godzin, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 3 powyżej
może obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w ust. 2, bądź też odstąpić od Umowy.
Odstąpienie może nastąpić w terminie do 14 dni od momentu upływu 48 godzin, o których mowa w
zdaniu poprzednim.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w
wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
6. Zamawiający może dokonywać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu Przedmiotu
Umowy lub odstąpieniu od Umowy.

§8
1. Umowę zawarto na czas określony: od………………….. do …………………………..
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, według swego wyboru, również w
następujących przypadkach i terminach:
2.2. Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części Umowy – odstąpienie w terminie 14 dni
od terminu określonego w Umowie,
2.3. Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności dostarcza przedmiot
umowy niezgodny z wymogami określonymi w Umowie, mimo wezwania Zamawiającego do
zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,
2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej podpisania – odstąpienie w
terminie 30 od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.
4. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§9
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1.1. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie w
formie …………………… w wysokości ………………… (3 % brutto wartości zamówienia),
1.2. Zabezpieczenie zwracane jest w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT tj. w takim przypadku dopuszczalna jest
zmiana wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych i 00/100) przez cały okres obowiązywania umowy.
4. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie
warunku określonego w ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie:
trzech) dni przed upływem ważności w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie Zamawiającego
dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych
dokumentów. Brak spełnienia tego warunku stanowi podstawę do odstąpienia przez
Zamawiającego od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
przedmiotowej okoliczności.
5. Kopia polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1.500.000,00 zł stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
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§10
1. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych
związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami oleju napędowego na rzecz Zamawiającego,
w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, i doręczenia
Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności
podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi na
rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy dostawami oleju napędowego Wykonawca
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z
takiej decyzji organu podatkowego.
§11
1. Zamawiający oraz Wykonawca oświadczają, iż są administratorami danych osobowych
w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4 maja 2016 r.; zwane dalej: „Rozporządzeniem” lub „RODO”) w odniesieniu do danych
osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, a także osób
fizycznych wskazanych przez te podmioty jako osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
2. Zamawiający informuje, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem:
iod@spk.swarzedz.pl
3. Wykonawca informuje, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych* w …………………………. jest
pod adresem: …………………………………………
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania zadań związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z
koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy i nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, o których mowa w ust. 1
powyżej, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, w zależności od tego która z osób, której dane osobowe zostały ujawnione w treści
Umowy wniosła takie żądanie. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu
drugim skutkuje obowiązkiem Zamawiającego lub Wykonawcy do niezwłocznego wskazania innej
osoby w jej miejsce.
9. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający oraz
Wykonawca oświadczają, że nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
10. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się, każda ze stron we własnym
zakresie, poinformować osoby fizyczne, których dane osobowe ujawniły, a które nie podpisały
niniejszej Umowy, o treści niniejszych postanowień Umowy.
§12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
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§13
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności wskazanych w ust. 6 poniżej lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie P.z.p.
2. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona
o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w terminie do 14
dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
3.1. zakres proponowanej zmiany,
3.2. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3.3. podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów P.z.p. lub postanowień umowy,
3.4. dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany
umowy.
4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę umowy druga strona może:
4.1. zaakceptować wniosek o zmianę;
4.2. wezwać stronę wnioskującą o uzupełnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych
wyjaśnień;
4.3. zaproponować podjęcie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany umowy;
4.4. odrzucić wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem odrzucenia.
5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku:
5.1. w przypadku wydania przez przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy i zawarcia
umowy – zmiana terminów realizacji umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego
zdarzenia na realizację umowy,
5.2. jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia
lub jego części staje się bezprzedmiotowe,
5.3. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert,
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym
w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia Wykonawca będzie obowiązany do wykonywania
zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia
otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez
Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.
7. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności.
§14
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy, ani dokonać
przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§15
Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla
Zamawiającego.
* Należy wypełnić, jeśli Wykonawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych stosownie do regulacji art.
37 RODO.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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