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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:  

1. Zamawiaj ący: Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. w 

Starogardzie Gda ńskim  

2. Dyrektor Zamawiaj ącego: Dyrektor Techniczny Przedsi ębiorstwa Usług 

Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. w Starogardzie Gda ńskim , z siedzibą: ul. 

Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański, tel./fax 58 56 230 67/69, www.starkom.pl, e-

mail sekretariat@starkom.pl 

3. Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / j.t. 

z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zmian/. ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ OLEJU 

OPAŁOWEGO  LEKKIEGO (GRZEWCZEGO).  

3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 14 000 euro. 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania um owy z wybranym Wykonawc ą 

do 01 marca 2012 r. Zamówienie b ędzie realizowane sukcesywnie w terminie 24 

godzin od zło Ŝonego przez Zamawiaj ącego zamówienia za po średnictwem faksu lub 

telefonicznie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

11. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) w 

szacunkowej ilości 40 000 litrów. Miejsce dostawy zbiornik Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych „STARKOM” w Starogardzie Gdańskim. Zbiornik na olej opałowy ma 

pojemność 4 000 litrów. Tankowanie będzie się odbywać pompą z autocysterny. 

Jednorazowa cząstkowa dostawa moŜe wynosić od 1 000 do 4 000 litrów. 

Olej opałowy musi spełnia ć wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L oraz  

Rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r . w sprawie wymaga ń 

jakościowych dotycz ących zawarto ści siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 

warunków, w których b ędą stosowane ci ęŜkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/ 



Lp. Właściwości Wartości 

1 Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3 

2 Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg 

3 Temperatura zapłonu, min. 56°C 

4 Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s 

 Skład frakcyjny:  

5 - do 250 °C destyluje, max. 

- do 350 °C destyluje, min. 

65% (V/V) 

85% (V/V) 

6 Temperatura płynięcia, max. -20°C 

7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) 

8 Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m) 

9 Zawartość wody, max. 200 mg/kg 

10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg 

11 Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m)  

12 Barwa czerwona.  

Zamawiający zastrzega, Ŝe w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego 

niezaleŜnych (np. łagodna zima) wielkość zamówienia moŜe ulec zmniejszeniu. 

 

Kod CPV: 09135100-5 olej opałowy 

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU I WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OFERTY: 

12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Warunki te określa art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie w 

sprawie spełniania przedmiotowych warunków zawiera zał. nr 2  do niniejszej specyfikacji. 

Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w pos tępowaniu: 

Warunek posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 

czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania spełni 

Wykonawca, który posiada aktualn ą koncesj ę na obrót paliwami ciekłymi wydan ą 

przez Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 ust. 1  pkt. 4 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne / j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 89, poz. 625, z 

późn. zmian./ 



Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga 

złoŜenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 

koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 

na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 

wymaganych w specyfikacji. 

Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu a ich 

oferty zostaną uznane za odrzucone. 

13. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z pos tępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawca zobowi ązany jest doł ączyć do oferty: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – treść oświadczenia zawiera załącznik nr 

3 do specyfikacji, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 

ust. 1 pkt. 2 (wymienione powyŜej jako zał. nr 3). 

14. Oferta musi zawiera ć: 

1) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 1  do niniejszej 

specyfikacji, 

2) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, koncesji 

na obrót paliwami ciekłymi 

3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w trybie art. 

22 ust. 1, treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 2  do niniejszej specyfikacji, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w 

trybie art. 24 ust. 1, treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 3  do niniejszej 

specyfikacji, 

5) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

(wymienione powyŜej w ppkt. 4). 

  



(JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązany jest złoŜyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.) 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą wskazanych w 

pkt. 14 ppkt 2 - 5 specyfikacji oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złoŜą 

pełnomocnictw, albo którzy złoŜą wymagane przez Zamawiającego dokumenty zawierające 

błędy, lub którzy złoŜą wadliwe pełnomocnictwa do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, 

chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest 

uniewaŜnienie postępowania. 

ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

15. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

16. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, ręcznie, na maszynie lub 

komputerze. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest 

przedstawienie tłumaczenia dokumentów na język polski. 

17. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania wniosków, informacji, oświadczeń i 

zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta wraz z 

wymienionymi w pkt. 14 dokumentami wnoszone do Zamawiającego wyłącznie w formie 

pisemnej. 

SPOSÓB I ZASADY OBLICZENIA CENY OFERTY:  

18. Wykonawca określi cenę oferty jako cenę brutto z uwzględnieniem podatków, ściśle 

według formularza cenowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji 

zamówienia (sprzedaŜ oleju, załadunek, transport, i rozładunek). Cena oferty i jej składniki 



cenotwórcze (cena producenta, marŜa, opust wykonawcy) powinny zostać określone z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą 

dokonywane będą w walucie polskiej. 

Sposób obliczenia ceny oferty : Cen ę oferty Wykonawca zobowi ązany jest obliczy ć 

na podstawie ceny brutto producenta oleju opałowego  (grzewczego) oraz 

zaoferowanej przez Wykonawc ę marŜy brutto stałej w całym okresie dostaw i 

stałego opustu Wykonawcy (z opustu uzyskanego przez  Wykonawc ę od 

producenta). 

UWAGA : 

Ustawa definiuje marŜę jako róŜnicę między ceną płaconą przez kupującego a ceną 

uprzednio zapłaconą przez przedsiębiorcę wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy. 

Wobec takiej definicji marŜa musi być wartością dodatnią. 

Zamawiający obligatoryjnie odrzuca ofertę, jeŜeli jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z 

treścią art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji /j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zmian./ sprzedaŜ towarów lub 

usług poniŜej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaŜ poniŜej 

kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji. 

Wzór na obliczenie ceny oferty: 

Cena oferty (zł/ litr) = cena brutto producenta ole ju opałowego (zł/m 3) : 1000, + stała 

marŜa Wykonawcy (zł/litr) – stały opust Wykonawcy (zł/l itr) 

W ofercie naleŜy podać wiarygodne i niezaleŜne źródło pozyskania informacji na temat 

ceny producenta oleju opałowego (adres strony internetowej; nazwę, adres i telefon giełdy 

paliwowej), w celu umoŜliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji. Zgodnie z art. 24 ust. 2 

pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z udziału w 

postępowaniu Wykonawcę, który złoŜy nieprawdziwe informacje mające wpływ lub 

mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

Obliczona zgodnie z pkt. 18 niniejszej specyfikacji cena oferty posłuŜy Zamawiającemu do 

wyboru najkorzystniejszej oferty i zamówienia pierwszej dostawy oleju opałowego. Do 

obliczenia ceny kolejnych dostaw będzie przyjmowana za podstawę ostania, dostępna 

przed datą dostawy cena brutto producenta oleju opałowego (grzewczego) podana w jego 

cenniku oraz zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę stała marŜa brutto i stały opust 

wykonawcy wg wzoru: 



Cena dostawy (zł/litr) = [(ostatnia dost ępna przed dat ą dostawy cena producenta 

oleju opałowego brutto (zł/m 3) : 1000) + stała mar Ŝa brutto (zł/litr) – stały opust 

wykonawcy (zł/litr)] x ilo ść oleju opałowego w dostawie. 

Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 

stopni Celsjusza. 

19. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upowaŜnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. JeŜeli 

ofertę składa spółka cywilna konieczne jest by wszystkie dokumenty przetargowe 

podpisane były przez wszystkich wspólników. 

20. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 

podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. W przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględniane. 

21. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodne z oryginałem przez Wykonawcę. 

22. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

przeciwnym wypadku Zamawiający odrzuci ofertę, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

23. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe 

przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie 

zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

SKŁADANIE OFERT:  

25. Ofert ę naleŜy zło Ŝyć w sekretariacie Przedsi ębiorstwa Usług Komunalnych 

„STARKOM” Sp. z o.o. w Starogardzie Gda ńskim, ul. Tczewska 22, w terminie do 

dnia 18 lutego 2012 r. do godz. 09.30 

26. Oferty naleŜy składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych w 

następujący sposób: 

  a) nazwa i adres Zamawiającego – Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych 

„STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Staro gard Gda ński 

  b) nazwa zamówienia – przetarg nieograniczony na „Oferta na dostaw ę oleju 

opałowego lekkiego ’’, 

  c) „Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert  

                                                      18.02.2011 r. godz.10.30” 



        d) nazwa i adres Wykonawcy  

27. Oferty, które wpłyną do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „STARKOM” za 

pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej naleŜy przygotować w sposób 

określony w pkt. 26. 

28. Oferty złoŜone po terminie określonym w pkt. 25 zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 

WADIUM:  

29. Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia 

wadium. 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA:  

30. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

31. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 

dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem Ŝe wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert tj. do 15 lutego 2011 r.  

       JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie wskazanego wyŜej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający 

moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

32. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie 

internetowej www.starkom.pl. 

33. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i 

poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.starkom.pl 

34. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 



35. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o czas niezbędny 

do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŜeli będzie to konieczne. Gdy zmiana treści 

ogłoszenia będzie istotna tzn. dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub 

zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 

sposobu oceny ich spełniania Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający 

zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej 

www.starkom.pl. 

ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ORAZ ZWROT OFERTY ZŁO śONEJ PO TERMINE: 

36. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

37. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŜona po terminie. 

OTWARCIE OFERT:  

38. Otwarcie ofert nast ąpi w Przedsi ębiorstwie Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z 

o.o. w Starogardzie Gda ńskim, ul. Tczewska 22, w dnia 18 lutego 2012 r. do godz. 

10.30, Sali narad. 

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz 

adresy Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny oleju opałowego złoŜone w 

ofertach i termin wykonania zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 

wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, 

których oferty zastały otwarte, ceny tych ofert oraz inne jawne informacje wymienione w 

art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza 

pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 

załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 

postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeŜeli Wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą 

być one udostępnione. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT:  

39. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 % 

Oferta o najniŜszej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 

Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły : 

C = (Cmin. : Coferty) x 100 

C-ilość punktów dla danej oferty 

Cmin.- cena brutto najtańszej oferty 

Coferty - cena brutto danej oferty 

100 – waga kryterium wyboru 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę 

punktów. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT : 

40. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert, mając na uwadze zapisy art. 87 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

41. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

KOREKTY OCZYWISTYCH OMYŁEK:  

42. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona : 

• oczywiste omyłki pisarskie, 

• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uwaŜa 

się błąd popełniony przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na 

uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego), 

• inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:  

43. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o : 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 



adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty a takŜe punktację przyznaną ofertom w 

kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

Przesłanie zawiadomienia nastąpi zgodnie z wyborem zamawiającego (art. 27 ustawy 

Prawo zamówień publicznych) drogą elektroniczną na adresy e-maile podane przez 

Wykonawców w ofertach lub faksem lub pocztą. 

44. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o 

której mowa w pkt. 43 ppkt.  

a) siwz na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

45. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy. 

Umowę w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze w terminie nie 

krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub 

drogą elektroniczną albo 10 dni od przesłania zawiadomienia w inny sposób. 

Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

wskazanych powyŜej terminów, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 

złoŜona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie 

wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 

46. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

47. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 

specyfikacji. 

48. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

49. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 

Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

50. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieści ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 



POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:  

51. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

52. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Ze względu 

na wartość postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty 

odwołującego. 

53. Osoba uprawniona do bezpo średniego kontaktowania si ę z Wykonawcami: 

Maciej Chodyna – w siedzibie Przedsi ębiorstwa Usług Komunalnych „STARKOM” 

Sp. z o.o. w Starogardzie Gda ńskim, Starogard Gda ński, ul. Tczewska 22, tel. 58 

56 230 67/69, e mail sekretariat@starkom.pl, od pon iedziałku do pi ątku w 

godzinach pracy 8.00 – 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

zał. nr 1 - formularz oferty 

zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zał. nr 4 - projekt umowy 

 

 

 

 



Załącznik do SWIZ. nr 1 

 

Zamawiający: Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. w 

Starogardzie Gda ńskim  

Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) 

 

 

 

................................................ 

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ 

 

OFERTA CENOWA: 
Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w specyfikacji proponuję (-emy) realizację 

przedmiotowego zamówienia tj. dostaw ę oleju opałowego lekkiego (grzewczego)  

gatunek: ………………………………, producent: … ………………………………………….., 

w podanej poni Ŝej cenie za 1 litr, obliczonej zgodnie z pkt. 18 sp ecyfikacji istotnych  

warunków zamówienia :  

Cena brutto : …… …………………………..…zł 

Cena uwzgl ędnia wszelkie podatki. 

Oświadczam (-y), Ŝe podana cena pozostanie niezmienna do dnia realizacji pierwszej 

dostawy. Przy obliczaniu ceny kolejnej dostawy oleju opałowego lekkiego będzie 

przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna przed datą dostawy cena brutto producenta 

oleju opałowego (grzewczego) podana w jego cenniku oraz zaoferowana przeze mnie (przez 

nas) w niniejszej ofercie stała marŜa brutto i stały opust (z opustu uzyskanego przeze mnie 

(przez nas), od producenta), wg wzoru: 

Cena dostawy (zł/litr) = [(ostatnia dost ępna przed dat ą dostawy cena producenta oleju 

opałowego brutto (zł/m 3) : 1000) + stała mar Ŝa brutto (zł/litr) – stały opust wykonawcy 

(zł/litr)] x ilo ść oleju opałowego w dostawie. 

Oferuj ę stał ą marŜę brutto doliczan ą do ceny producenta za 1 l oleju opałowego 

lekkiego w wysoko ści …………… zł. Mar Ŝa uwzgl ędnia wszelkie podatki. Mar Ŝa tej 

wysoko ści została doliczona do ceny oferty. Od ceny 1 litr a oleju opałowego oferuj ę 

stały opust w wysoko ści …….……. zł. udzielany z opustu udzielanego mi (na m) przez 

producenta. Opust tej wysoko ści został uwzgl ędniony przy obliczeniu ceny oferty. 

Deklaruj ę (-emy) sukcesywne dostawy w ci ągu 24 godzin od zło Ŝenia przez 

Zamawiaj ącego zamówienia faksem lub telefonicznie. 



Zamówienia przyjmowane b ędą pod adresem : ………………………………………………, 

……………………………………………………….. tel./faks ………………….………………….. 

adres e-mail ……………………………………………. 

* Oświadczam (-y), Ŝe całość zamówienia wykonam (-y) własnymi siłami. 

Oświadczam (-y), Ŝe część zamówienia .................................................................................... 

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

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

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

/opis części zamówienia/ 

Powierzę (-ymy) do realizacji podwykonawcom. 

/* - niepotrzebne skreślić/ 

Oświadczam (-y), Ŝe uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczam (-y), Ŝe zapoznałem się (-liśmy się) z treścią specyfikacji i nie wnoszę (-simy) 

do niej Ŝadnych zastrzeŜeń.  

Podpisał(-ali) ………............................................................................................... występujący 

w charakterze: ......................................................................................... w pełni upowaŜniony 

(-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu: ……………………………………………………….. 

......................................................................................................................................... adres: 

................................................................................................................................................. 

telefon ............................... faks .................................. e-mail …………………………………. 

Miejscowość: ............................................... 

Data: ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                        (podpis – podpisy)                                   

(pieczątka imienna - pieczątki imienne) 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do SWIZ. nr 2 

 
 
 
……………............................................ 
       /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
post ępowaniu 

Oświadczam – oświadczamy*, Ŝe spełniam – spełniamy* warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Miejscowość: .............................................. 

Data:............................................................ 

. 

 

 

 

 

..................................................................... 

                                                                           (podpis – podpisy) 
                                                                            (pieczątka imienna - pieczątki imienne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
Zgodnie z treścią art. 233, § 1 Kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2 Warunkiem odpowiedzialności jest, aby 
przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.” 
 
 
 



Załącznik do SWIZ. nr 3 

 
 
 
……………............................................ 
       /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Oświadczam – oświadczamy*, Ŝe nie podlegam – nie podlegamy* wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

Miejscowość: .............................................. 

Data:............................................................ 

 
 

...................................................................... 
                                                                                  (podpis – podpisy) 

                                                                                 (pieczątka imienna - pieczątki imienne) 
 
 
 

Pouczenie:  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759, z późn. zmian./:  
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została 
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków 
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
 
Zgodnie z treścią art. 233, § 1 Kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2 Warunkiem odpowiedzialności 
jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał 
od niego przyrzeczenie.” 

 



- projekt umowy - 
Załącznik do SIWZ nr 4 

 
 

UMOWA DOSTAWY 
 

Zawarta w dniu ........ marca  2011 r. w siedzibie Przedsi ębiorstwa Usług Komunalnych 

„Starkom” Sp. z o.o. w Starogardzie Gda ńskim z Wykonawcą wybranym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, nr postępowania ………………………….. na dostaw ę oleju opałowego 

lekkiego  (grzewczego) w szacunkowej ilo ści 40 000 litrów.  Umowa została zawarta 

pomiędzy Przedsi ębiorstwem Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. w Starogardzie 

Gdańskim, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 22, reprezentowanym przez 

Prezesa Zarz ądu   -  mgr  Rafała Etma ńskiego  zwanym w dalszej części umowy Odbiorc ą 

i 

..............................................................., z siedzibą : ................................................................ 

reprezentowanym przez : ................................................................... 

zwanym dalej Dostawc ą 

Strony zawarły umowę następującej treści : 

§1 

1. Dostawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Odbiorcy olej opałowy lekki 

(grzewczy), gatunku: ………………………………………………, wyprodukowany przez 

….………………………………..…………….., w ilości zgodnej ze wskazaniem licznika 

dystrybutora cysterny po rozładunku do zbiornika paliwa Przedsi ębiorstwa Usług 

Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. w Starogardzie Gda ńskim. 

     Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 

warunków, w których będą stosowane cięŜkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/. 

2. Maksymalna szacunkowa ilość zamówionego oleju opałowego wyniesie 40 000 litrów. 

Odbiorca zastrzega, Ŝe w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego 

niezaleŜnych (np. łagodna zima) wielkość całego zamówienia moŜe ulec zmniejszeniu. 

3. Dostawca dostarczy olej opałowy własnym środkiem transportu bez względu na warunki 

atmosferyczne i porę roku, do 24 godzin od otrzymanego za pośrednictwem faksu lub 

telefonicznego zamówienia. Przy kaŜdej dostawie Dostawca przedłoŜy Odbiorcy aktualny 

atest jakościowy dostarczonego oleju opalowego lekkiego, wystawiony przez jednostkę 

upowaŜnioną do wykonywania badań. 



4. Zbiornik na olej opałowy ma pojemność 4 000 litrów. Tankowanie będzie się odbywać 

pompą z autocysterny. Jednorazowa cząstkowa dostawa moŜe wynosić od 1 000 do 4 

000 litrów. 

5. Wynagrodzenie naleŜne Dostawcy za świadczenie wszelkich usług towarzyszących 

dostawie (między innymi załadunek, transport, rozładunek itp.) wchodzi w skład ceny 

dostawy. 

§2 

1. Dostawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy jakie jest wymagane by nie 

dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. 

2. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne oraz 

wszelkie znane Dostawcy okoliczności dotyczące warunków transportu oleju opałowego 

lekkiego do miejsca dostawy i warunki jakich moŜna się spodziewać w miejscu dostawy. 

§3 

Umowa realizowana będzie w terminie od dnia jej zawarcia do 01 marca 2012 r. 

§4 

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady fizyczne 

dostarczonego oleju opałowego lekkiego. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności niezgodność oleju opałowego lekkiego 

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. Strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, Ŝe Dostawca wymieni 

wadliwy olej opałowy na nowy, w ciągu 24 godzin od dnia Ŝądania wymiany. 

4. Uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc 

od dnia odbioru oleju opałowego lekkiego, natomiast uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

prawne oleju opałowego lekkiego wygasają z upływem roku od chwili, gdy Odbiorca 

dowiedział się o istnieniu wady. 

§5 

1. Cena pierwszej dostawy obliczona zostanie według ceny zadeklarowanej w ofercie i 

wyniesie: ………zł brutto za 1 litr oleju opałowego lekkiego x ilość oleju opałowego 

lekkiego w dostawie. Cena uwzględnia wszelkie podatki. 

2. Cena oleju opalowego lekkiego wskazana w ustępie 1 będzie się zmieniać w wyniku : 

• zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień 

dostawy), 

• ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT (w dniu podpisania umowy stawka podatku VAT 

wynosi 23%). 



3. Na ceny kolejnych dostaw oleju opałowego lekkiego złoŜą się ostatnia, dostępna przed 

datą dostawy cena brutto producenta oleju opałowego (grzewczego) podana w jego 

cenniku oraz zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę stała marŜa brutto i stały opust 

udzielony z opustu uzyskanego przez Dostawcę od producenta, wg wzoru: 

Cena dostawy (zł/litr) = [(ostatnia dost ępna przed dat ą dostawy cena producenta 

oleju opałowego brutto (zł/m 3) : 1000) + stała mar Ŝa brutto (zł/litr) – stały opust 

wykonawcy (zł/litr)] x ilo ść oleju opałowego w dostawie.  

Stała mar Ŝa brutto doliczana do 1 litra oleju opałowego lekki ego, zgodnie z ofert ą 

Dostawcy, stanowi ącą załącznik do niniejszej umowy, wynosi: …………...….….... z ł. 

MarŜa uwzgl ędnia wszelkie podatki. 

Od ceny 1 litra oleju opałowego zostanie odj ęty stały opust wysoko ści: …… …..……. zł 

udzielany z opustu udzielanego Dostawcy przez produ centa. 

4. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 

stopni Celsjusza. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za potwierdzanie realizacji dostawy po stronie Odbiorcy są 

…………………………………………. . 

§6 

1. Dostawca wystawi fakturę VAT za kaŜdorazową dostawę oleju opałowego lekkiego, której 

płatnikiem będzie – Przedsi ębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. w 

Starogardzie Gda ńskim , 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22, NIP 592-020-31-

58. 

2. Odbiorca upowaŜnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT, z tytułu realizacji niniejszej 

umowy bez podpisów Odbiorcy oraz dostarczania faktur VAT listem poleconym na adres 

Odbiorcy. 

3. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności przelewem na konto Dostawcy w 

ciągu 21 dni po otrzymaniu dostawy i faktury. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek 

ustawowych. 

5. Dostawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 

wszelkich podatków i innych naleŜności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do 

ceny. 

6. Odbiorca zapłaci wyłącznie za dostawę zamówionego przez siebie oleju opałowego 

lekkiego. 

§7 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest 

zapłacić Odbiorcy kary umowne: 



a) 5000 zł gdy Odbiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Dostawca, 

b) 10% wartości jednorazowej, zamówionej dostawy za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu 

dostawy, 

c) 10% wartości jednorazowej, zamówionej dostawy z tytułu niewłaściwej jakości oleju 

opałowego. 

2. Odbiorca zapłaci Dostawcy następujące kary umowne: 

a) 1000 zł w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Odbiorca, 

b) Odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę. 

3. Odbiorca zastrzega sobie prawo ewentualnego potrącenia wszystkich kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie z wystawionej przez Dostawcę faktury za wykonaną 

dostawę. 

4. Odbiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego ponad 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

§8 

1. Odbiorca moŜe odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłuŜej niŜ 2 dni robocze, 

b) Dostawca powierzy realizację dostawy innemu podmiotowi, 

c) Dostawca dopuści się raŜących zaniedbań przy realizacji dostawy. 

2. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Odbiorca moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Dostawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 

naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

§9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Dostawcy. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaŜnieniu. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Odbiorcy i 

Dostawcy. 

 



§12 

Integralną część umowy stanowi: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. 2011 r. 

2. SIWZ 

 

 

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

       podpis Wykonawcy                                                                podpis Zamawiającego 


