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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe
tel. 261 885 555, faks 261 885 589
Strona internetowa: www.wil.waw.pl
NIP: 524 030 70 48
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r., Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a takŜe wydanych na podstawie niniejszej
ustawy rozporządzeń wykonawczych.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniŜej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1
oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp.
4. Akty prawne mające istotne znaczenie przy opracowaniu niniejszej SIWZ:
1)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
380 z późn. zm.),

3)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

3.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09.13.51.00-5.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego
do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na
sezon grzewczy 2016-2017 (dostawa w temperaturze rzeczywistej) przez okres
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Olej napędowy grzewczy musi spełniać wszystkie wymagania określone
w aktualnych na dzień dostawy obowiązujących przepisach (normach), w tym
w szczególności wymagania jakościowe określone w ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1728 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu 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. z 2014 r., poz. 1547) oraz normy PN-C 96024:2001
lub równowaŜnej dla gatunku L1.
Parametry jakie musi spełniać olej napędowy grzewczy:
1) gęstość w temperaturze 15ºC g/cm3 – max. 0,86;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wartość opałowa kJ/kg – min. 42 600;
temperatura zapłonu oC – min. 56;
lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC mm2/s – max. 6;
temperatura płynięcia oC – max. -20;
zawartość siarki wagowo % – max.0,1;
zawartość wody mg/kg – max. 200;
zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg – max. 24;
pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej wagowo % – max.
0,3;
10) pozostałość po spopieleniu wagowo % – max. 0,01.

4.

Jakość dostarczanego oleju musi zostać potwierdzona przy kaŜdej dostawie
orzeczeniem laboratoryjnym (świadectwem jakości) wykonanym nie wcześniej niŜ 30
dni przed dniem dostawy. W przypadku zmiany norm jakościowych w trakcie
realizacji zamówienia, dostarczany po wejściu w Ŝycie tych norm, olej musi je
spełniać. Koszt uzyskania orzeczenia ponosi Dostawca (Wykonawca zamówienia).

5.

Przewidywana ilość zamawianego oleju – ok. 150 m3 na okres trwania umowy tj. 12
miesięcy. Dostawy oleju winny następować kaŜdorazowo w partiach 10 m3 – 15 m3
po zgłoszeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania, w terminie max. 48 godz. od
dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę. Zgłoszenie telefoniczne zostanie
niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego za pośrednictwem faxu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego ograniczenia wielkości przedmiotu,
którego nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania.
Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia realizacji zamówienia.

6.

Odbioru oleju napędowego grzewczego dokonywać będzie powołana przez Dyrektora
WIŁ Komisja, która przyjmie od Dostawcy orzeczenie laboratoryjne potwierdzające
wymagania jakościowe oraz określi na podstawie odczytu i wydruku ze stosownych
urządzeń pomiarowych dokładną ilość dostarczonego oleju.

7.

Z dokonanego odbioru oleju napędowego grzewczego Komisja sporządzi protokół
według wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy. Protokół ten podpisują
wszyscy członkowie Komisji oraz dokonujący dostawy pracownik Dostawcy.

8.

Odbiór paliwa odbywać się będzie w temperaturze rzeczywistej, tym samym
rozliczenie finansowe będzie zgodnie z tą dostawą, to jest z ilością dostarczonego
paliwa.

9.

Autocysterny (samochód) powinny być wyposaŜone w legalizowany licznik pomiaru
oleju. Wielkość kaŜdorazowej dostawy ustalana będzie na podstawie wskazań na
legalizowanym liczniku pomiaru oleju napędowego grzewczego w temperaturze
rzeczywistej.

10. W przypadku zmiany ceny producenta mającej wpływ na zmianę ceny za dostawę,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą dokument
(wydruk) z ogólnodostępnej i jawnej dla wszystkich, oficjalnej strony internetowej
producenta oferowanego oleju z ceną obowiązującą na dzień dostawy.
11. Miejsce dostawy – Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A, Zegrze Płd.
12. Zamawiający informuje, iŜ ze względu na charakter wykonywanych zadań posiada
obiekty, które będą stanowić zabezpieczenie na czas wojny i zagroŜenia
bezpieczeństwa państwa.
W związku z powyŜszym zastosowanie ma Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23
lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń
w sprzedaŜy paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub
ciepła. (Dz. U. nr 133 poz. 924).
13. MoŜliwość zatrudnienia podwykonawców:
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1)

Wykonawca
moŜe
podwykonawcom,

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

2)

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (pkt 1 Załącznika nr 1 do
SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców,

3)

Zamawiający informuje, Ŝe nie zastrzega osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

4)

jeŜeli Zamawiający stwierdzi, Ŝe wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy,

5)

powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie zamówienia.

14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
15. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin dostawy: dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb
Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, w dni
robocze, w godzinach 7:00 – 13:00.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złoŜonej przez
Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi – ustawa z dnia 10.04.1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165 ).
Ww. warunek wykonawca musi spełnić samodzielnie, w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunek musi być spełniony przez min. jednego z Wykonawców.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie
złoŜonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie
złoŜonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp moŜe, na kaŜdym etapie
postępowania uznać, Ŝe Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeŜeli
zaangaŜowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy moŜe mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
2. Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa
w rozdziale V ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego
go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający informuje, iŜ „stosowana sytuacja”, o której mowa w ust. 2 niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni Zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2)

Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz zadba, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5;

3)

w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wraz z ofertą:
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oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr
2 do SIWZ (oryginał). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne
potwierdzenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca
składa następujące dokumenty:
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ;
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający samodzielnie pobierze
ze wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym rejestru:



odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

4. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku
przynaleŜności do grupy kapitałowej (wzór Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca
moŜe złoŜyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
Ŝe powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy niebędącym podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy poniŜszych dokumentów:


odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie
z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp. a wszelkie informacje i korespondencję kierowaną przez
Zamawiającego do pełnomocnika, uwaŜa się za skierowaną do wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.
9. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
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1)

dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy/kosztorys ofertowy,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. - składa
pełnomocnik Wykonawców, w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

2)

jeŜeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie
odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych
z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka
organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien
złoŜyć niezaleŜnie ten podmiot,

3)

dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia - składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia we własnym imieniu,

4)

kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
lub osoby upowaŜnione do reprezentowania tych Wykonawców,
z wyłączeniem oświadczeń o których mowa w § 14 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1126) w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, dopuszcza równieŜ
poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących
kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną zarówno przez lidera pełnomocnika do reprezentowania wykonawców na podstawie stosownego
umocowania w tym zakresie. Lider - pełnomocnik, chcąc właściwie
poświadczyć dokumenty partnera za zgodność z oryginałem, powinien
posiadać umocowanie do działania w imieniu partnera, w tym takŜe do
uwierzytelniania składanych w jego imieniu dokumentów.

10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy
składający
ofertę
wspólną
będą
mieli
obowiązek
przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej:
1)

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz
solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,

2)

określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3)

czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji.

11. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną
w art. 366 Kodeksu cywilnego.
12. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
13. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niŜ 5 dni aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi – ustawa z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1165 ),
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2)

opis produktu, z podaniem nazwy handlowej oleju, nazwy producenta oraz
adresem strony internetowej, na której dostępna jest oferta z cennikiem
hurtowym,

3)

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym np. Świadectwo Jakości wydane przez uprawniony podmiot,
potwierdzające, Ŝe dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem
dostawy odpowiadają normie PN-C-96024:2011P - Przetwory naftowe - Olej
opałowy lekki.

14. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w ust. 12 pkt 3,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o których mowa powyŜej powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli 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 powyŜej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złoŜone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę,
Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, moŜe wezwać wykonawcę,
którego oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niŜ 5 dni aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
1)

pisemnie na adres:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22 A
05-130 Zegrze Południowe

2)

faksem na numer: 261 885 589
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3)

droga elektroniczną: kancelaria@wil.waw.pl

3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
6. W sprawie procedury przetargowej naleŜy porozumiewać się z p. Edytą
Janulewicz lub p. Katarzyną Juras.
7. W sprawie dotyczącej przedmiotu zamówienia naleŜy porozumiewać się
z p. Marcinem Zielińskim lub p. Stanisławem Nawrociakiem.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
kierując swoje zapytania za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej:
1)

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2)

JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych juŜ wyjaśnień,
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

3)

Treść wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze wyjaśnienia Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
4. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informacje na własnej
stronie internetowej.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ustala się, Ŝe składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg tego
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni
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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.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.

2.

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

3.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym dokumentem,
z którego wynika umocowanie prawne osoby podpisującej ofertę (odpis z KRS lub
wyciąg z rejestru).

4.

Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złoŜone
w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie
podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

5.

JeŜeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi
być złoŜone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z
oryginałem.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŜ język polski
winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją
wiąŜącą.

7.

Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów (ew. notarialnie
poświadczonej kserokopii) lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń o których mowa
w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1126 ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami
reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym, lub przez upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy. KaŜda zapisana strona przedstawiająca niezbędną
dla spełnienia warunków zamówienia stawianych przez Zamawiającego treść
winna być opatrzona: czytelnym podpisem lub imienną pieczątką i podpisem.
W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób, moŜe on Ŝądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.

Zaleca się, by kaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana
lub parafowana przez Wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty,
a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

9.

Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
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10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępnianie
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacja
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz. 1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty.
12. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez Wykonawcę.
13. Wykonawca wskaŜe w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
14. Na ofertę składają się:

XII.

1)

formularz ofertowy (wzór Załącznik nr 1 do SIWZ)

2)

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ),

3)

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu,
dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp (wzór Załącznik nr 3 do SIWZ),

4)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa
pełnomocnik.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy
ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria jawna, w terminie do dnia 30.12.2016 r. do
godziny 11.00,

2.

Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego
oraz opisane:
„Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego
ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności
na sezon grzewczy 2016-2017, nr sprawy ZP-19-16-DTO
Nie otwierać przed 30.12.2016 r. godz. 11.30”

3.

Oferta złoŜona po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego rozdziału zostanie
zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.

4.

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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5.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie
o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie
naleŜy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A
w Zegrzu Południowym, w sali nr 101, w dniu 30.12.2016 r. o godz. 11.30.

2.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wil.waw.pl
informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym min. cenę zakupu oleju u
producenta, cło, koszty obsługi celnej, koszty transportu, ubezpieczenia oraz
rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz uwzględnić inne
opłaty i podatki, a takŜe ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez
Wykonawcę.

2.

Cenę oferty naleŜy podać cyfrowo i słownie zaokrąglając do dwóch miejsc po
przecinku na kaŜdym etapie wyliczenia ceny, oraz podać wysokość procentową
zawartego podatku VAT.

3.

Stawkę VAT naleŜy określić według obowiązujących przepisów i stanu
faktycznego na dzień złoŜenia oferty.

4.

Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna cena umowna i nie będzie
podlegać Ŝadnym negocjacjom.

5.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia
rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem.

6.

JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu złoŜona będzie oferta, 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,
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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.
7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeŜeli złoŜono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub
oferty z najniŜszą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

8.

Wykonawca w „Formularzu ofertowym” winien wyliczyć cenę według poniŜszej
tabeli:
Przedmiot
zamówienia
(wymagania
techniczne)

1
Zakup i dostawa
oleju napędowego
grzewczego do
kotłowni centralnego
ogrzewania w
Wojskowym
Instytucie Łączności
na sezon grzewczy
2016-2017

Cena
jednostkowa
producenta za
3
1m oleju brutto
z dnia
*
22.12.2016 r.
2

Upust do
3
**
1m (%)

Cena
jednostkowa
brutto z
upustem za
3
1m

Ilość
3
(m )

Cena
ogółem
brutto
(po
upuście)

3

4

5
150

6

*

3

w kolumnie 2 naleŜy podać cenę brutto producenta za 1m oleju napędowego grzewczego
obowiązującą w dniu 22.12.2016 r., która jest widoczna na oficjalnej stronie internetowej producenta.
W przypadku braku ceny z dnia 22.12.2016 r. na stronie producenta, naleŜy przyjąć ostatnią aktualną
cenę oleju opublikowaną przed dniem 22.12.2016 r.
**
w kolumnie 3 naleŜy podać upust Wykonawcy, który jest stały (niezmienny) przez cały okres trwania
umowy.

9.

W trakcie realizacji umowy, przy rozliczaniu zakupu oleju napędowego
grzewczego, pod uwagę brana będzie cena m3 oleju napędowego grzewczego z
dnia zakupu, z uwzględnieniem zaoferowanego, stałego w całym okresie
obowiązywania rabatu.

10.

Formularz ofertowy powinien zawierać cenę jednostkową (brutto) 1m3 oleju
napędowego grzewczego w temperaturze referencyjnej 15oC, na dzień
22.12.2016 r. u producenta, która stanowić będzie wskaźnik odniesienia.

11.

Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej dostarczonego oleju
napędowego grzewczego w przypadku zmian cen obowiązujących u producenta
określona we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena oferowana: 80% znaczenia,
Strona 13 z 30

oznaczenie sprawy: ZP-19-16-DTO

b) wielkość upustu: 20% znaczenia
Zasady oceny ofert:


wartość punktowa oferty wg kryterium ceny obliczana będzie przy pomocy
wzoru:

C=(

Nco
) × 100 pkt × 80 %
Cob

Nco – najniŜsza cena spośród wszystkich ofert,
Cob – cena oferty badanej;


wartość punktowa oferty wg kryterium wielkości upustu obliczana będzie
przy pomocy wzoru:

U =(

Uob
) × 100 pkt × 20 %
Nuo

Uob – upust oferty badanej,
Nuo – najwyŜszy upust spośród wszystkich ofert;

2.

W oparciu o powyŜsze kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze
zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch cyfr po
przecinku.

3.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę (spośród niepodlegających
odrzuceniu), która uzyska najwyŜszą łączną liczbę punktów w ramach
poszczególnych, wyŜej wymienionych, kryteriów oceny ofert.

4.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych
oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyŜej
kryteria wyboru.

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji
i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu
i SIWZ kryteria wyboru.

2.

O odrzuceniu ofert/y oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na własnej stronie
internetowej oraz w swojej siedzibie.

4.

Umowa będzie zawarta w siedzibie Zamawiającego zgodnie z przesłankami
wynikającymi z art. 94 ustawy Pzp.
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XVII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy moŜe
zaŜądać złoŜenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się moŜliwość dokonania zmian
treści umowy w zakresie:
1)

zmiany terminu wykonania umowy w przypadku działania siły wyŜszej lub
z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego;

2)

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych
(np. dotyczących wysokości stawki VAT), jeŜeli wpływa ona na wysokość
naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi
przepisami;

3)

innych istotnych postanowień umowy gdy ich zmiana jest konieczna
w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnego;

4)

zmiany określonego producenta, przypadku zakończenia lub wycofania z
produkcji z zastrzeŜeniem, iŜ cena jego nie moŜe ulec zmianie w stosunku
do ceny zawartej w umowie, a parametry techniczne nie mogą być gorsze
niŜ wskazane w złoŜonej ofercie.

3.

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu
stron w formie aneksu, pod rygorem niewaŜności.

4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moŜe zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

5.

Osoby biorące udział w realizacji zamówienia (Wykonawca główny
i podwykonawcy) powinni posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku
polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające
do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr
21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie
planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie
obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 14 lutego 2012 r.).
W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności
zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed
wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego
skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym
nie moŜe to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez
Zamawiającego.
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XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY
Istotne dla stron postanowienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej
Załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złoŜonej
przez Wykonawcę.

XIX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp 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.

XX. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (do art. 22 ust. 1b);
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (do art. 24);
4. Oświadczenie o przynaleŜności do grupy kapitałowej;
5. Projekt umowy.

Podpisy:

Przewodniczący:

Krzysztof Kwaśniewski

…………………………

Sekretarz:

Edyta Janulewicz

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

Członkowie:

Katarzyna Juras

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

Marcin Zieliński

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

Stanisław Nawrociak

....................................
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
............................................

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
........................................................................................................................................
Siedziba:
....................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie
naleŜy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniŜej wpisać jedynie
dane Pełnomocnika)

Nr telefonu/faksu: ……..............................................................................................................,
Internet: http:// ..........................................................................................................................,
e-mail: ..................................................................@......................................,
REGON ..........................................................; NIP ...................................................................
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym: ..................................................
…………………………………………………………………………………………………................
Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, na której istnieje moŜliwość
samodzielnego pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego:
…………………………………………………………………………………………………................
Zamawiający:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze Południowe
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania
w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2016-2017", nr postępowania
ZP-19-16-DTO
Oferujemy realizację całości zamówienia za kwotę:
netto: .......................... zł
(słownie złotych: ....................................................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
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brutto: .......................... zł
(słownie złotych: ....................................................................................................................)
Cena powyŜsza została obliczona w następujący sposób:
Przedmiot
zamówienia
(wymagania
techniczne)

Cena
jednostkowa
producenta za
1m3 oleju
brutto z dnia
22.12.2016 r.*

Upust do
1m3 (%)**

Cena
jednostkowa
brutto z
upustem za
1 m3

Ilość
(m3)

Cena ogółem
brutto
(po upuście)

1

2

3

4

5

6

Zakup i dostawa oleju
napędowego
grzewczego do
kotłowni centralnego
ogrzewania w
Wojskowym
Instytucie Łączności
na sezon grzewczy
2016-2017

150

*

w kolumnie 2 naleŜy podać cenę brutto producenta za 1m3 oleju napędowego grzewczego
obowiązującą w dniu 22.12.2016 r., która jest widoczna na oficjalnej stronie internetowej producenta, tj
……………………….. (naleŜy podać nazwę producenta). W przypadku braku ceny z dnia 22.12.2016 r. na stronie
producenta, naleŜy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju opublikowaną przed dniem 22.12.2016 r.
**
w kolumnie 3 naleŜy podać upust Wykonawcy, który jest stały (niezmienny) przez cały okres trwania
umowy.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pozycji w powyŜszej tabeli.
Oświadczamy, Ŝe:



dostawę zrealizujmy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego,
czas reakcji na wezwanie Zamawiającego wynosić będzie : ............ (nie więcej niŜ 48
godz. od zgłoszenia)



termin płatności wynosi 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Ponadto oświadczamy, Ŝe:
1.

do
powyŜszego
zamówienia
zaangaŜujemy
/
nie
zaangaŜujemy***
podwykonawców do realizacji części zamówienia, tj. do: (określić zakres
powierzonych prac jeśli dotyczy)……………………………………………… ……………..

2.

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami, nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia;

3.

załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
otwarcia ofert (odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kk);

4.

kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym koszt urządzeń i ich konfiguracji, koszty transportu do siedziby
Zamawiającego, serwisu, wsparcia technicznego oraz naleŜne cła i podatki;
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***

5.

zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do
zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;

6.

uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia,
w którym upływa termin składania ofert;

7.

wyŜej wskazany numer faksu i e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam
informacji dotyczących postępowania.

niepotrzebne skreślić

Do oferty załączam następujące dokumenty:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

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

(miejscowość, data)

(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym
Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2016-2017”, nr sprawy ZP-19-16-DTO,
prowadzonego przez Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Południowym, oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego

ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2016-2017”, nr
sprawy ZP-19-16-DTO, prowadzonego przez Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
Południowym, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

Ŝe

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

Ŝe

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

Ŝe

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
o przynaleŜności do grupy kapitałowej*
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego

ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2016-2017”, nr
sprawy ZP-19-16-DTO, prowadzonego przez Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
Południowym, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, Ŝe naleŜę / nie naleŜę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184 z późn. zm.).

..................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*) w przypadku przynaleŜności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast informacji o tym, Ŝe nie
naleŜy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej;
Wraz ze złoŜeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Niniejszą informację/listę składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Strona 25 z 30

oznaczenie sprawy: ZP-19-16-DTO

Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR ..................
W dniu
pomiędzy:
WOJSKOWYM INSTYTUTEM ŁĄCZNOŚCI, z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),
ul. Warszawska 22A, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160194, NIP 524-030-70-48, NIP EU PL5240307048, REGON 010099060,
reprezentowanym przez:
..........................................................................................
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a
firmą ................................................., z siedzibą w ..............................., ul. ......................,
zarejestrowaną w .................................................................................... pod numerem
........................, NIP ......................, REGON ..................................,
reprezentowaną przez:
....................................................................................
zwaną w treści umowy Dostawcą została zawarta umowa następującej treści:
[Zamawiający i Dostawca wspólnie będą zwani takŜe „Stronami”, a kaŜdy z osobna „Stroną”]
Zamawiający oświadcza, Ŝe niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy ZP-19-16-DTO.
§1
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy,
oleju napędowego grzewczego w ilości 150 m3.
2. Strony ustalają, Ŝe dostawy oleju następować będą partiami, stosownie do potrzeb
Zamawiającego kaŜdorazowo w partiach 10 – 15 m3 po telefonicznym zgłoszeniu przez
Zamawiającego zapotrzebowania, w terminie max. .... godz. od otrzymania zgłoszenia
przez Dostawcę. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone przez
Zamawiającego za pośrednictwem faksu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości oleju, określonego
w ust 1. W takim wypadku Dostawcy nie będzie przysługiwać roszczenie
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia realizacji zamówienia.
4. Dostawca nie moŜe powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na osobę
trzecią swoich wierzytelności wynikających z umowy.
5. Zamawiający informuje, iŜ ze względu na charakter wykonywanych zadań posiada
obiekty, które będą stanowić zabezpieczenie na czas wojny i zagroŜenia bezpieczeństwa
państwa. W związku z powyŜszym zastosowanie ma Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń
w sprzedaŜy paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
(Dz. U. nr 133 poz. 924).

1.

§2
Dostawca zapewnia, Ŝe jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje
do pełnej realizacji przedmiotu umowy, w tym koncesję na wykonanie działalności
gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia (obrót paliwami płynnymi) oraz Ŝe
dostarczony Zamawiającemu olej napędowy grzewczy odpowiada parametrom aktualnie
obowiązującym norm: PN – C – 96024:2011 dla oleju opałowego L-1 oraz jest zgodny z
załączonym do kaŜdej dostawy świadectwem jakości producenta. Koszt uzyskania
orzeczenia ponosi Dostawca.
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2.

3.
4.

W przypadku zmiany przez stosowną normę prawną wymagań jakościowych oleju
napędowego grzewczego przeznaczonego do kotłowni olejowych, Dostawca zobowiązuje
się do dostawy oleju, który będzie spełniał te wymagania.
Odbiór paliwa odbywać się będzie w temperaturze rzeczywistej, tym samym rozliczenie
finansowe będzie zgodne z tą dostawą, to jest z ilością dostarczonego paliwa.
Autocysterny (samochody) powinny być wyposaŜone w legalizowany licznik pomiaru
oleju. Wielkość kaŜdorazowej dostawy ustalana będzie na podstawie wskazań na
legalizowanym liczniku pomiaru oleju napędowego grzewczego w temperaturze
rzeczywistej.

§3
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§4
1. Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi netto .............. PLN
(słownie: ....................................... ..../100) plus naleŜny podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami co daje kwotę brutto: ........................................ (słownie:
............................................................. złotych ..../100). Cenę jednostkową 1m3 oleju
napędowego
grzewczego
Strony
ustalają
na
............
PLN
(słownie:
........................................................ złotych ...../100) netto plus naleŜny podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Dostawca
z tytułu naleŜytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności cenę zakupu oleju u producenta, cło,
koszty obsługi celnej, koszty transportu, ubezpieczenia oraz rozładunku w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowego ograniczenia wielkości przedmiotu
zamówienia. Dostawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia
realizacji zamówienia.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć olej napędowy grzewczy bezpośrednio do kotłowni
Zamawiającego w Zegrzu Południowym, ul. Warszawska 22A. Dostawy odbywać się
będą w dni robocze w godzinach 7.00 – 13.00.
5. Cena jednostkowa jednego litra oleju napędowego grzewczego Dostawcy, o jakiej mowa
w §4 ust. 1, moŜe ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany ceny hurtowej producenta przy
zastosowaniu stałego upustu wskazanego w formularzu ofertowym (obniŜka lub wzrost
cen producenta), co nie stanowi zmiany umowy.
6. W przypadku zmiany ceny producenta mającego wpływ na zmianę ceny za dostawę,
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą dokument
(wydruk) z ogólnodostępnej i jawnej dla wszystkich, oficjalnej strony internetowej
producenta oferowanego oleju z ceną obowiązującą na dzień dostawy.
7. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.
§5
1. Odbioru oleju napędowego grzewczego dokonywać będzie powołana przez
Zamawiającego Komisja, która przyjmie od Dostawcy orzeczenie laboratoryjne
potwierdzające wymagania jakościowe oraz określi na podstawie odczytu i wydruku ze
stosownych urządzeń pomiarowych dokładną ilość dostarczanego oleju.
2. Z dokonanego odbioru oleju Komisja sporządzi protokół według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Protokół ten podpisują wszyscy członkowie Komisji
oraz dokonujący dostawy pracownik Dostawcy. Protokół winien być sporządzony w
dwóch kopiach – po jednej dla Zamawiającego i Dostawcy.
3. Protokół odbioru oleju napędowego grzewczego będzie podstawą do wystawienia przez
Dostawcę faktury za dostarczony olej. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do
siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia dokonania dostawy oleju.
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4. Kwota netto faktury stanowić będzie równowartość wynagrodzenia Dostawcy wyraŜonego

w PLN, stanowiącego iloczyn ilości dostarczonego oleju napędowego grzewczego i
wymienionej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ceny jednostkowej oleju.

§6
1. Dostawca dostarczy, określony w § 1 olej napędowy grzewczy – w terminie do …. godz.
od dnia otrzymania telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przekazanego przez
Zamawiającego.
2. W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę oleju w terminie, o którym mowa w ust. 1
Zamawiający ma prawo, po dodatkowym, pisemnym wezwaniu Dostawcy do spełnienia
umowy, od umowy odstąpić.
§7
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktycznie dostarczony olej w formie przelewu na
rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni roboczych od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§8
1. śadna ze Stron nie będzie odpowiadać za niewykonanie swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, jeŜeli spowodowane zostały „Siłą wyŜszą”. „Siła
wyŜsza” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony występujące po
podpisaniu umowy, a uniemoŜliwiające Stronie wypełnienie jej obowiązków. Wydarzenia
takie mogą obejmować w szczególności: poŜary, powodzie, embarga przewozowe, strajki
oraz decyzje organów władzy państwowej (samorządowej).
2. W sytuacji „siły wyŜszej” Strony poinformują się natychmiast o zaistnieniu zdarzenia
i w dobrej wierze rozpatrzą moŜliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

§9
Dostawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z winy Dostawcy w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w §4
ust. 1.
W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Zamawiający ma prawo dochodzenia kar
umownych w wysokości 0,5% kwoty brutto za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia nie
dostarczonego oleju napędowego grzewczego.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Dostawca ma
prawo obciąŜyć Zamawiającego odsetkami w ustawowej wysokości.
W przypadku dostarczenia przez Dostawcę oleju napędowego grzewczego nie
spełniającego norm jakościowych określonych w niniejszej umowie, bądź nie
przedstawienia stosownego orzeczenia laboratoryjnego, Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy i Ŝądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości równowartości
ostatniej dostawy.
Strony zastrzegają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyŜszających wysokość kar umownych.

§10
1. W celu nadzorowania prawidłowego przebiegu realizacji umowy, jej terminowej realizacji
i przygotowania odbioru zamówionego oleju, Strony wyznaczają przedstawicieli:
Dostawca: ..................................... tel. ................................, e-mail: …………………….
Zamawiający: Marcin Zieliński tel. ……………………, e-mail: …………………….
Stanisław Nawrociak tel. ……………………..
2. Zmiana osób upowaŜnionych nie stanowi zmiany treści umowy, wymaga jednak
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
§11
1. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny
być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami.
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2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd
gospodarczy właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§12
Wszystkie pisemne powiadomienia między Stronami będą kierowane na następujące
adresy:
− Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, 05-130 Zegrze Południowe,
ul. Warszawska 22 A
− Dostawca: ………………………………………………………………………………..
1.

§13
Strony ustalają, iŜ nie dopuszcza się moŜliwości zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Dostawcy zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2164 z późn. zm.), z zastrzeŜeniem §4 ust. 4 i 6 oraz:
a)

zmiany terminu wykonania umowy w przypadku działania siły wyŜszej lub
z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego;

b)

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących
wysokości stawki VAT), jeŜeli wpływa ona na wysokość naleŜnego Dostawcy
wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;

c)

innych istotnych postanowień umowy gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze
zmianą przepisów prawa powszechnego;

d)

2.
3.
4.

5.

zmiany określonego producenta, w przypadku zakończenia lub wycofania
z produkcji z zastrzeŜeniem, iŜ cena jego nie moŜe ulec zmianie w stosunku do
ceny zawartej w umowie, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niŜ
wskazane w złoŜonej ofercie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu Stron w formie
aneksu, pod rygorem niewaŜności.
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania jej przez Strony.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.).
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
Stron.

Zamawiający:

Dostawca:
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Załącznik Nr 1 do umowy nr ..............
PROTOKÓŁ ODBIORU OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO
dostarczonego w ramach Umowy nr ............................

Komisja w składzie:
……………………..
……………………..
……………………..

stwierdza, Ŝe w dniu ………………. dokonała odbioru ……………… m3 oleju napędowego
grzewczego dostarczonego przez …………………………………………………………………. .
(imię i nazwisko pracownika Dostawcy)

wraz z orzeczeniem laboratoryjnym potwierdzającym wymagania jakościowe, do kotłowni
w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu Południowym, ul. Warszawska 22 A.
Przed

dokonaniem

rozładunku

Dostawca

przedstawił

orzeczenie

laboratoryjne

nr

…………................................ z dnia …………........, zgodnie z którym dostarczony olej
napędowy grzewczy spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w ww. umowie.

Podpisy członków komisji:

……………………………..

Podpis pracownika Dostawcy:

……………………………..

……………………………..
……………………………..
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