Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
(SIWZ)
1. Nazwa i adres zamawiającego.
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

Zamawiający:

tel./faks 0-(41)-311-51-06
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
www.swietokrzyskipn.org.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) zwanej dalej
także „Ustawą”
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
SUKCESYWNA DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:
Właściwość

Jednostka miar

Parametry
minimalne:

MJ/kg

42,6

Temperatura płynięcia, max.

°C

-20

Temperatura zapłonu, min.

°C

56

Gęstość w temperaturze 15°C, max.

kg/m³

860

Lepkość kinematyczna w 20°C, max.

mm²/s

6,00

Skład frakcyjny do 250°C, max.

% (V/V)

65

Skład frakcyjny do 350°C, min.

% (V/V)

85

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej,
max.

% (m/m)

0,3

Pozostałość po spopieleniu, max.

% (m/m)

0,01

Zawartość siarki, max.

% (m/m)

0,10

Zawartość wody, max.

mg/kg

200

Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.

mg/kg

24

-

czerwony

Wartość opałowa, min.

Kolor
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W ILOŚCI PLANOWANEJ 30.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W:
Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4
W ILOŚCI PLANOWANEJ 20.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W:
Budynku Muzeum na Świętym Krzyżu
W ILOŚCI PLANOWANEJ 10 000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W:
Budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu
3.2 Ilość oleju napędowego grzewczego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna
wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/20% do planowanych wielkości zamówienia.
3.3 Olej napędowy grzewczy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż
określone w pkt. 1.
3.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz
wyładunek.
3.5 Dostawy oleju napędowego grzewczego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub faxem Średnia jednorazowa
dostawa około 3 000 litrów.
3.6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3.7 W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3.8 W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na
podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa
legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika
zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju napędowego
grzewczego.
4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Umowę zwiera się na okres od grudnia 2018 (data dzienna to dzień podpisania umowy) do
30.11.2019 roku.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1b. ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1 Nie podlegają wykluczeniu
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
A. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadają
uprawnienia do obrotu paliwami ciekłymi,
B. na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie kompetencji i uprawnień
wymienionego w pkt 5.2.1 warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 5 dni, złoży Decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - koncesji na
obrót paliwami ciekłymi
5.2.2

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
A. Warunek ten, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ubezpieczony jest od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
przy czym kwota (suma) ubezpieczenia dla jednego i wszystkich przypadków
ubezpieczeniowych nie może być niższa niż 100 000,00 zł.
B. Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w pkt. 5.2.2., ppkt. A,
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, powinien złożyć dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).
5.2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej:
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 3 dostawy
oleju napędowego grzewczego odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie
stanowiącej przedmiot zamówienia,(zał.nr 3) oraz dołączy dokumenty potwierdzające,
że dostawy te zostały wykonane należycie
B. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.2.3., Wykonawca, na
wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 5 dni, powinien złożyć:
- Wykaz wykonanych usług w których wykaże co najmniej trzy dostawy,
odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem
dowodów, że te dostawy wykonane zostały należycie.
- dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
5.3

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.

5.3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
−

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

−

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;

−

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
5.3.2 Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.
5.3.3 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:

−

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
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lub
−

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. 5.2.2., pkt. 5.2.3.

5.4. Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców:
5.4.1. którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 5.2. SIWZ,
5.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt
13-23 ustawy PZP,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt. 13-23
ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:
− oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia – wzór oświadczeń stanowi zał. nr 2 do SIWZ
5.4.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy PZP:
− art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1508, oraz z
2018 poz.149,398,1544,1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2344, 2491 oraz z 2018 r. poz. 398,685, 1544,1629),
− art. 24 ust. 5 pkt. 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
− art. 24 ust. 5 pkt. 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który
z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 PZP, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
5.4.4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 ustawy PZP należy złożyć:
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia – wzór oświadczeń stanowi zał. nr 2 do SIWZ
Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
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5.4.5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy PZP należy złożyć:
− Oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
5.4.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4.4. SIWZ
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
5.4.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące
okresów, w których powinny być wystawione odpowiednie dokumenty stosuje się:
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5.5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty, oferta musi spełniać
wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
5.5.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
5.5.2. w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu;
5.5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy PZP,
wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego Wykonawcy oddzielnie,
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania składanych wraz z ofertą:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu –
wzór oświadczeń stanowi Załącznik 2 do SIWZ
6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
6.1.3. W przypadku Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
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składa odrębne oświadczenia, dla każdego z tych podmiotów (część III, część V
oświadczenia Wykonawcy - załącznika 2 do SIWZ).
6.2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu: oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz art. 24, ust. 11 ustawy PZP – wór
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
6.3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP:
6.3.1.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP

6.3.2.

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku dostaw ciągłych lub okresowych również
wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane wraz z dowodami określającymi, że dostawy te są wykonane lub
wykonywane należycie.

6.3.3.

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).

6.3.4.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – Koncesja na obrót paliwami ciekłymi.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
7.1. Korespondencja prowadzona jest w języku polskim i wymaga formy pisemnej.
7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy
przekazują sobie wzajemnie faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem punktu 7.3
7.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
pełnomocnictwa.
7.4. Jeżeli Wykonawca i Zamawiający przesyłają oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą mailową lub faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w terminach i na
warunkach określonych 7rt. 38 ustawy PZP.
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
7.7. Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich informacji na temat przedmiotu
zamówienia i kontaktowania się z Wykonawcami są:
Urszula Kuroś Tel. 41 31 15 106 wew.17
7.8. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od
8.00 do 15.00 w siedzibie zamawiającego
7.9. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: dyrekcja@swietokrzyski.org.pl
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8. Wymagania dotyczące wadium:
8.1. Wadium w wysokości 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 zł) należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu,
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
− gwarancjach bankowych;
− gwarancjach ubezpieczeniowych;
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669)
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130
1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem „Wadium– Dostawa oleju napędowego grzewczego”.
8.4. UWAGA: W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie
wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za
termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku
Zamawiającego.
8.5. UWAGA: W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu, dokument
wniesienia wadium (poręczenie/gwarancja w oryginale) powinien być dołączony do oferty w
sposób umożliwiający jego zwrot w przypadkach określonych w art. 46 ustawy (np. w
oddzielnej kopercie z napisem : WADIUM )
8.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP
8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
8.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
8.10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
8.10.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
8.10.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
8.10.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
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9. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.3. Wykonawca składa ofertę zgodną z załączonym drukiem „Oferta” – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane
z SIWZ.
10.4. Oferta musi być sporządzona ściśle w oparciu o „Specyfikację istotnych warunków
zamówienia”. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcy.
10.5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Musi być opracowana czytelnie i złożona w
zamkniętych kopertach.
10.6. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach. Wewnętrzna
koperta winna być opatrzona nazwą „Oferta – Dostawa oleju napędowego grzewczego w
roku 2018” oraz posiadać dokładny adres Wykonawcy. Na kopercie zewnętrznej należy
zamieścić adres Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, oraz nazwę „Oferta – Dostawa oleju napędowego
grzewczego w roku 2019” i napis: „Nie otwierać przed dniem 20.11.2018 do godz. 9.15”.
Koperta zewnętrzna nie może zawierać innych napisów i oznaczeń wskazujących na
identyfikację oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.
10.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany bądź wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert określonych w rozdziale 12.
10.8. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
10.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2018 do godz. 9.00 w
Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4, pok. Nr 11.
UWAGA: dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki (nie nadania).
11.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
11.3. Zamawiający może przedłużyć termin składnia ofert, informując o tym wszystkich
Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2018 o godz. 9.15 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego
Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 – pok. Nr 5.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
11.6. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofert.
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące przedmiotu umowy
dokonywane będą w PLN.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. W ofercie muszą być wskazane: cena producenta pomniejszona o rabat i powiększona o
marżę za 1 litr. Podana w ofercie cena producenta pomniejszona o rabat winna być
udokumentowana właściwą dla producenta stroną internetową np. Grupy ORLEN lub Grupy
LOTOS potwierdzającą cenę 1 litra oleju opałowego z dnia 15 listopada 2018 roku.
13.2. Cena 1 litra będzie stanowiła sumę ceny netto jednego litra oleju opałowego producenta
pomniejszoną o rabat i powiększoną o marżę Wykonawcy i obowiązujący podatek VAT.
13.3. Rabat, o którym mowa powyżej należy określić konkretną kwotą w złotych.
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13.4. Marżę, o której mowa powyżej należy określić konkretną kwotą w złotych.
13.5. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
które będzie musiał ponieść Zamawiający przy zakupie oleju, w tym wszystkie opłaty i podatki
oraz koszty transportu do miejsca dostawy wraz z wyładunkiem.
13.6. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod
warunkiem …”.
13.7. Marża i rabat pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Zmianie może
podlegać cena netto jednego litra oleju opałowego producenta odpowiednio do ceny
aktualnej ogłoszonej na stronie internetowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
13.8. Cena ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu odpowiednio do zmniejszenia lub zwiększenia ceny
producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
13.9. Dostawca każdorazowo ma obowiązek udokumentować wysokość ceny producenta w dniu
rzeczywistej dostawy.
13.10. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w sposób powszechnie używany
i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku.
13.11. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87
ust 2. Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
14.1. KRYTERIA WYBORU:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A – cena oferty – 60%
B – termin realizacji dostawy – 40 %
14.2. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:
Przy ocenie ofert za kryterium: najniższa cena brutto za 1 litr.
Zasady oceny oferty:
- maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać wynosi 100
Wyliczenie wartości punktowej ceny dla badanej oferty ( Kryterium Cena ) dokonuje się następująco:
C min
C = Cmin x 60pkt : Cx
Cx
Gdzie:
C = liczba punktów,
C min = najniższa cena brutto,
C x = cena oferty badanej.
14.3. Przy ocenie za kryterium: termin realizacji dostawy
Wyliczenie wartości punktowej tego kryterium dokonuje się następująco:
Za realizację dostawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma 5
punktów , za realizację dostawy w terminie 2 dni
Wykonawca otrzyma 2 punkty, za realizację
dostawy powyżej 2 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów.
T = Tn x 40 pkt : Tb
Gdzie:
T = liczba punktów
Tn- termin najkrótszy
Tb - termin oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji.
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Termin zawarcia umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę w jego
imieniu.
16. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom.
18. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej : bip.swietokrzyskipn.org.pl/
SIWZ wraz z załącznikami można odebrać w Świętokrzyski Park Narodowy 26-010
Bodzentyn. Suchedniowska 4 pokój nr 17, lub zostanie przekazana na pisemny wniosek
zainteresowanego.
19. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUJĄCYCH W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
19.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018roku poz. 1986
ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający :
-nie dopuszcza składania ofert częściowych
-nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
-nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
-nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-nie przewiduje aukcji elektronicznej
-nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku , poz. 1986
ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
3) Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy że nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
4) Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat
głównych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
5) Załącznik nr 4 – wzór umowy
6) Załącznik nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /informacja o
tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
7) Klauzula informacyjna RODO
ZATWIERDZA

Dyrektor ŚPN
Bodzentyn,……………….2018 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………..
/pieczęć firmowa oferenta/

Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: dostawę i wyładunek oleju
napędowego grzewczego na rok 2019 oświadczam/y, że przystępujemy do w/w przetargu składając
niniejszą ofertę, opracowaną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, na następujących warunkach cenowych *:
Cena netto producenta oleju opałowego na dzień 15 XI 2018 roku wynosi: .…………………….. zł/ za 1 litr
(słownie:
……………………………………………………………………………………………… ).
udokumentowana: ………………………………………………………………………………………
Od powyższej ceny odliczony zostanie rabat w kwocie ……………………………..zł.
(słownie:………………………………………………………………………………….)
Do powyższej ceny zostanie doliczona marża w kwocie …………………………… zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………… ).
Po zastosowaniu marży i rabatu cena netto oleju napędowego grzewczego wyniesie …………… zł/ za
1litr.
Do powyższej kwoty zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w kwocie ……….. zł.
Oferowana cena brutto za 1 litr oleju napędowego grzewczego z uwzględnieniem wszystkich kosztów
niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi …………………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………………………….. ).
2.Oświadczamy, że dostawy oleju napędowego grzewczego realizować będziemy w terminie do:**

- 1 dzień od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego
- 2 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego
- powyżej 2 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego
3. Oświadczamy, że:
1) marża i rabat będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia bez względu na zmiany ceny oleju
opałowego,
2) olej będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym
świadectwem legalizacji,
3) jesteśmy gotowi do przystąpienia do dostawy i jej realizacji w terminie określonym w SIWZ,
4) dostawy realizowane będą sukcesywnie etapami w terminach i miejscach wskazanych przez
Zamawiającego,
5) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej
oferty,
6) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych,
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7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
wyznaczonego na składanie ofert,
8) zobowiązujemy się do dokumentowania cen producenta za 1 litr w dniu rzeczywistych dostaw.
9) zamierzamy*** / nie zamierzamy*** zlecić podwykonawcy wykonanie następujących części
zamówienia:
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w
następujących dokumentach …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Oferta zawiera …………………………. ponumerowanych stron.
6. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………
……………………………………………. tel. ………………………………………………………………..
Adres mailowy do korespondencji to:…………………………………………………………
Nr fax do korespondencji to…………………………………………………………………………

7. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług****
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość w/w usługi bez podatku wynosi****
………………………………………………………………………..PLN.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK / NIE**

………………, data ……………..

…………………………
/podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

*wszystkie pola należy wypełnić podając wartości wyrażone liczbami i słownie
** niepotrzebne skreślić
*** niepotrzebne skreślić; w przypadku jeśli wykonawca zamierza zlecić wykonanie części zamówienia
podwykonawcy – puste pola należy wypełnić wskazując te części zamówienia
**** wypełnić jeśli dotyczy
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Zał. do oferty

Wykaz parametrów jakościowych oferowanego oleju napędowego grzewczego

Właściwości

Jednostka miar

Wartość opałowa

WARTOŚĆ

MJ/kg

Temperatura płynięcia

°C

Temperatura zapłonu

°C

Gęstość w temperaturze 15°C,

kg/m³

Lepkość kinetyczna w 20°C

mm²/s

Skład frakcyjny do 250°C

% (V/V)

Skład frakcyjny do 350°C

% (V/V)

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości
destylacyjnej, max.

% (m/m)

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

Zawartość siarki

% (m/m)

Zawartość wody

mg/kg

Zawartość ciał obcych

mg/kg

Kolor

ocena wzrokowa

………………, data ……………..

…………………………
/podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy/
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Załącznik - wzór oświadczeń Wykonawcy o spełnieniu udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 do oferty

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Część I
Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :
1.
2.

Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13 – 23 ustawy PZP;
Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt.1, 2, 4 ustawy PZP;

______________, dnia ____________2018 r.

_______________________________
podpis osoby uprawnionej

Część II
Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …..
W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP przedstawiam dowody na
to, że podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności:
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(wskazać właściwy art. z przepisu art.24 ust 1 pkt 13 i14 oraz pkt 16-20 lub art.24 ust 5 pkt.
1, 2, 4 ustawy PZP)

______________, dnia ____________2018 r.

______________________________
podpis osoby uprawnionej
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Część III
Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się
Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(wskazać nazwę , adres, numer NIP, numer wpisu do odpowiedniej ewidencji) nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………. ……. r.
miejscowość data
……………………….
podpis

UWAGA: Wypełnić jeżeli dotyczy

Część IV

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam
warunki udziału w postępowaniu wymagane przez zamawiającego w SIWZ dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej

…………………………..r.
miejscowość, data
…………………….
podpis
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Część V

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegam na
zdolnościach lub sytuacji:
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(wskazać rodzaj zdolności lub sytuacji: zdolność techniczna lub zawodowa, sytuacja finansowa lub ekonomiczna
następującego podmiotu /podmiotów.

……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
(wskazać nazwę, adres, nr NIP, nr wpisu do odpowiedniej ewidencji) w następującym zakresie

…………………………..r.
miejscowość, data
………………………
podpis

UWAGA: Wypełnić jeżeli dotyczy.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………..
/pieczęć firmowa oferenta/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH LUB REALIZOWANYCH W OKRESIE
OSTATNICH 3 LAT GŁÓWNYCH DOSTAW ( MINIMUM 3)*
Lp.

Zamawiający (nazwa i
adres)

Zakres dostawy i miejsce
jej realizacji

Data
Całkowita
realizacji wartość
w zł

*pod uwagę będą brane tylko te roboty, które posiadają potwierdzenie, że zostały wykonane
lub są wykonywane z należycie

……………………………
/podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy/

………………………, dnia ……………
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AT. 282….2018.UK
Zał. nr 4
WZÓR UMOWY NR ……./2018
zawarta w dniu …………………………… 2018 roku pomiędzy
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie NIP 657 29 05 857 reprezentowanym
przez:
- Dyrektora Jana Reklewskiego
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a Panem ………………………………………………………………………………………………………………., …………………………
NIP
……………………………….
Regon
……………………
reprezentującymi
…………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Dostawcą”.
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy, została
zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę oleju opałowego do budynku Dyrekcji
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i budynków Muzeum
na Świętym Krzyżu o parametrach:
Właściwości

Jednostka miar

Wartość opałowa

MJ/kg

Temperatura płynięcia

°C

Temperatura zapłonu

°C

Gęstość w temperaturze 15°C,

kg/m³

Lepkość kinetyczna w 20°C

mm²/s

Skład frakcyjny do 250°C

% (V/V)

Skład frakcyjny do 350°C

% (V/V)

Pozostałość po koksowaniu
destylacyjnej, max.

w

10%

pozostałości

% (m/m)

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

Zawartość siarki

% (m/m)

Zawartość wody

mg/kg

Zawartość ciał obcych

mg/kg

Kolor

ocena wzrokowa
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WARTOŚĆ

§ 2.
1. Na przedmiot umowy, określony w § 1, składają się sukcesywne dostawy oleju napędowego
grzewczego w ilości planowanej 30 000 litrów do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul.
Suchedniowskiej 4 i 20 000 litrów do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu i 10 000 litrów do
budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu.
2. Zamawiana ilość oleju napędowego grzewczego ma charakter planowany i będzie dostosowana do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20% ilości zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz
wyładunek.
4. Dostawy oleju napędowego grzewczego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub faxem.
5. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na
podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji
licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju napędowego grzewczego.
§ 3.
1. Dostawy realizowane będą w terminie ……………..
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego
zapotrzebowania zawierającego ilość oleju i miejsce jego dostarczenia.
2. Zamówienia będą przekazywane telefonicznie lub faxem pod numer ………………………………………………,
a Dostawca zapewnia iż będzie on dostępny przez całą dobę.
3. Do biegu terminu nie wlicza się dnia zgłoszenia.
4. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych w godz. od 8:00 do 15:00. Jeżeli termin upływa w
dniu ustawowo wolnym od pracy to dostawca dostarczy olej w dniu roboczym następującym po tym
dniu.
5. Samochody dostawcze Dostawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym świadectwem
legalizacji. Ilość paliwa wskazana na przepływomierzu będzie ilością dostarczoną do Zamawiającego.
6. Dostawca zobowiązuje się dołączać do każdej dostawy aktualną na dzień dostawy cenę producenta
ogłoszoną na stronie internetowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
7. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo udostępnić aktualne świadectwo jakości oleju.
§ 4.
Umowę zawiera się na okres od ………………….. 2018 roku do 30.11.2019 r.
§ 5.
1. Dostawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości dostarczonego oleju napędowego
grzewczego i ceny za 1 litr w kwocie brutto wynoszącej: …………. zł (słownie: ……………………../100 zł).
2. Wskazana w pkt. 1 cena może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu odpowiednio do zmniejszenia lub
zwiększenia ceny producenta w dniu rzeczywistej dostawy. Dostawca jest zobowiązany
udokumentować cenę producenta poprzez złożenie wydruku strony internetowej producenta
potwierdzającego jej wysokość. Wzrost lub obniżenie ceny za 1 litr oleju napędowego grzewczego
następuje proporcjonalnie do wzrostu lub obniżenia ceny producenta w odniesieniu do ostatniej
dostawy.
3. W cenie oleju określonej w punkcie 1 zawierają się wszelkie koszty związane z jego transportem i
rozładunkiem.
4. Wartość poszczególnych dostaw obliczana będzie w cenach jednostkowych netto producenta oleju,
aktualnych na dzień dostawy, pomniejszonych o rabat, powiększonych o marżę Dostawcy oraz
powiększonych o należny w dacie dostawy podatek VAT
5. Marża określona przez Dostawcę wynosi ………… zł i jest stała przez cały okres realizacji zamówienia.
6. Rabat określony przez Dostawcę wynosi ……………… zł i jest stały przez cały okres realizacji
zamówienia.
§ 6.
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej napędowy grzewczy nastąpi, na podstawie faktur
za wykonane i odebrane partie dostaw.
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie dokument potwierdzający odbiór poszczególnych partii
dostaw podpisany przez osoby upoważnione.
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3. Należność za dostawę oparta na prawidłowo wystawionej fakturze, zostanie zapłacona przelewem
na konto Dostawcy
…………………………………………………………………….
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury.
4. Fakturę należy wystawić na:
- Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
- Ul. Suchedniowska 4
- 26-010 Bodzentyn
- NIP 657-29-05-857
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli każdorazowej dostawy paliwa przez
odpowiednie jednostki badawcze.
2. W przypadku stwierdzenia złych parametrów spalania, koszty badania pokrywa Dostawca.
3. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku dostarczenia mu oleju złej jakości, uprawniony będzie
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przez przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 8.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Dostawca,
b) w wysokości 0,2% wartości zamawianej partii w przypadku nie dostarczenia w terminie oleju
opałowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy w razie odstąpienia
przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony będą mogły
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia
własnego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia do kwoty minimum 100 000 , 00 zł.
§ 9.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§ 10.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje
jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub gdy Dostawca wykonuje zobowiązanie
nienależycie, niezgodnie z umową.
§ 11.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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§ 13.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 14.
Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający
a jeden Dostawca.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

Pieczęć firmowa

Kierownik jednostki

GK..............................

RP....................................

PD ds. zam. publ. ....................................

Sporządził …………………………

Sprawdził …………………….

Za uwzględnienie skutków finansowych niniejszej umowy w planie finansowym ŚPN oraz realizację i
terminowe rozliczenie odpowiada
………………………………..2018 roku
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Załącznik NR 5– oświadczenie

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:
„Dostawę i wyładunek 30 000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20 % ) oleju opałowego do budynku
Dyrekcji w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 20 000 litrów (ilość planowana z opcją +/-20%)
oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu i 10 000 litrów (ilość planowana z opcją +/20%) oleju opałowego do budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z
innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w niniejszym postępowaniu.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

Lp.

Wskazanie wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie
będzie brane pod uwagę. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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