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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 

I. Zamawiający     Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Zagórowska 26 
62 – 400 Słupca 
tel/ fax (63) 275 17 60, (63) 274 39 35  
www.mzwikslupca.pl, e-mail: biuro@mzwikslupca.pl 
NIP 667–000-38-54 REGON 310504580 
Godziny urzędowania: 700-1500 

II. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                                  
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                          
(Dz.U.2017 poz.1579 z późn. zm.), a oznaczone jest znakiem 2/TT/2018. Wykonawcy               
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej                 
30 000 litrów na teren Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy. Podana ilość 
jest szacowana w oparciu o zużycie oleju opałowego w roku 2017/2018, w związku z czym 
może się minimalnie zmienić. Szacunkowa ilość zamawianego oleju opałowego ma charakter 
jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 
Zamawiającego, zobowiązania do zakupu oleju opałowego w podanej ilości. Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 
przewidywanej maksymalnej ilości oleju. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego 
zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. 

3.2.Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych  
09135100-5 Olej opałowy 

 
3.3.Wykonawca będzie zobowiązany: 

o zrealizować zamówienie najpóźniej na trzeci dzień po telefonicznym bądź 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy (przewidywana wielkość jednej dostawy 
5000 litrów) 

o wraz z zamówioną partią oleju opałowego dostarczyć świadectwo jakości 
informujące o parametrach dostarczonego oleju, 

o do utrzymania stałego upustu cenowego składającego się na cenę paliwa przez 
okres trwania umowy. 

3.4.Oferowany olej powinien posiadać parametry zgodne z wymaganiami polskiej normy                      
PN-C-96024, tj. 

 Gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż                             0,860 g/ml 
 Temperatura zapłonu nie niższa niż                                          56ºC 
 Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż   6,00 mm2/s  
 Skład frakcyjny do 250ºC destyluje nie więcej niż                   65% (v/v) 
 Skład frakcyjny do 350ºC destyluje nie mniej niż                   85% (v/v) 
 Zawartość siarki nie więcej niż                                                  0,20 % (m/m) 
 Pozostałość po koksowaniu nie większa niż                              0,3 % (m/m) 
 Pozostałość po spopieleniu nie większa niż                               0,01% (m/m) 
 Zawartość wody nie większa niż                                            200 mg/kg 
 Wartość opałowa nie mniejsza niż                                           42,6 MJ/kg 
 Temperatura płynięcia nie wyższa niż                                   - 20º       
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IV. Termin wykonania zamówienia 
Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta do czasu wyczerpania wskazanej w zamówieniu 
ilości, nie później jednak niż do dnia 15.11.2019 r. 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, tj. w tym koncesję na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Prawo energetyczne – aktualną na dzień składania ofert; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
c) zdolności technicznej lub zawodowej - dysponują co najmniej jednym samochodem 

ciężarowym przystosowanym do przewozu oleju opałowego. Każdy pojazd powinien 
być wyposażony w legalizowane liczniki tankowania, a kierowca pojazdu powinien 
być uprawniony do przewozu substancji niebezpiecznych. 

        5.2.złożą wypełniony formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym 
terminie; 

        5.3.spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach 
wymaganych w SIWZ i złożonych przez Wykonawcę w Ofercie. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełniony formularz 

ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - musi zawierać następujące dokumenty: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                   

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej                          
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
/Wymagana forma dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione/ 

2.  koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
Prawo energetyczne – aktualną na dzień składania ofert . 
  /Wymagana forma dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione /. 

3. wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ 
/Wymagana forma dokumentu – oryginał/ 

     4. komunikat cenowy producenta ze strony internetowej z ceną za olej opałowy 
obowiązująca na dzień 19.10.2018 r. /Wydruk– oryginał/  

6.2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub 
poświadczone notarialnie. 
Uwaga : w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - 

wymagane dokumenty rejestracyjne winny dotyczyć wszystkich wspólników. 
6.3. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów spowoduje odrzucenie Wykonawcy z postępowania. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcą  

7.1.Zamawiający informuje, że przyjęta forma porozumiewania się z Wykonawcami: składania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma 
pisemna albo faks (w przypadku środków ochrony prawnej należy faks niezwłocznie 
potwierdzić pisemnie). 

7.2.Jeżeli wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
Zamawiający, żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7.3.Przekazanie za pomocą faksu dokumentów oraz informacji, o których mowa powyżej ustala się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.  

7.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 
chyba że prośba o złożenie wyjaśnień wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (Art. 38.1 PZP). 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej : www.mzwikslupca.pl 

7.5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
7.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 

7.7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

7.8.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
o Milena Biadasz 

7.9. Informacje będą udzielane w dni powszednie w godzinach pracy Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji tj. w godz. od 700 do 1500.  

 
VIII. Informacje dot. wadium, 

8.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 

9.1. Na podstawie art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy, Wykonawca zostaje związany złożoną przez siebie 
ofertą 30 dni, tzn. cena ofertowa obowiązuje na czas związania ofertą i może ulec zmianie w 
sytuacji zmiany ceny bazowej producenta po upływie terminu związania ofertą. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
10.1.Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zmawiającego. 
Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 
warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez 
Zamawiającego. 

10.2.Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia powinna być podpisana przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w sposób 
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umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką 
osoby składającej ofertę).  

10.3.Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą byś poświadczone „za zgodność 
z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę w sposób opisany w 
pkt 10.2. 

10.4.Proponuje się ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty, w tym także stron 
wszystkich załączników (zachowana ciągłość numeracji). Wszystkie strony, a także wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki proponuje się, aby były parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę. 

10.5.Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w pkt. VI niniejszej 
instrukcji. 

10.6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem i złożeniem 
oferty. 

10.7.Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, w sposób zapobiegający możliwości 
przypadkowej dekompletacji zawartości oferty. 

10.8.Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach, wewnętrznej i zewnętrznej. 
Obie koperty należy opisać z podaniem nazwy firmy Wykonawcy oraz podać oznaczenie: 

Przetarg nieograniczony 2/TT/2018 - Olej opałowy 
– nie otwierać przed 09.11.2018 r. do godz. 930 

 
10.9.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
10.10.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 
10.11.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(DzU.2018 poz.419 ze zm.). Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej 
kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

10.12.Strony należy trwale ze sobą połączyć i ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części oferty, z zachowaniem ciągłości numeracji. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1.Oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                 
w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca lub przesłać na adres zamawiającego do dnia                                                
09.11.2018 r. do godz. 900. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą 
rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

11.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, zgodnie 
z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

11.3.Otwarcie ofert jest jawne. 
11.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
11.5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
12.1.Cena oferowana winna obejmować całość czynności i prac oraz innych kosztów koniecznych 

do wykonania zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cenę należy ustalić przy zachowaniu zasad staranności w oparciu o niniejszą specyfikację. 

12.2.Wyliczenie ceny winno być dokonane według następujących wskazówek: 
COF = C - U 

gdzie: 
COF – cena ofertowa netto za 1000 litrów oleju opałowego ...........................................zł 
C– cena netto producenta za 1000 litrów oleju opałowego na dzień 19.10.2018 r.                             

- ...............zł. Zamawiający rozumie przez to ogólnie dostępną cenę publikowaną przez 
producenta oleju opałowego na jego stronie internetowej. 

U – stały upust cenowy - ................... zł netto Wykonawcy, za 1000 litrów oleju opałowego 
nie ulegający zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

 
Łączna wartość oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 
................................ x 30m3= …................................................................................. 

             COF - łączna wartość netto oferty za 30m3 czyli 30 000 litrów 
 
W cenę należy wkalkulować koszty transportu do MZWiK w Słupcy przy dostawie 5 000 
litrów jednorazowo. 
 

12.3.Zamawiający poprawia w ofercie: 
 oczywiste omyłki pisarskie,  
 omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiana  
(art.87 ust.2 PZP). 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi 
kryteriami : cena 100 % 

         -  sposób oceny – punktowo  liczba możliwych punktów do zdobycia od 0 do 100 pkt ; 
 -  zastosowane wzory do obliczenia punktowego       

C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej)   x 100 % 
              - punkty naliczane będą do dwóch miejsc po przecinku 

13.2.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zgodna z przepisami Prawo Zamówień 
Publicznych, odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert. 

13.3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 
o jest niezgodna z ustawą; 
o jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3; 
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
o zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
o została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
o zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
o wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 PZP; 
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art.89.1 PZP). 
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można 
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.  

14.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

14.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.7.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o 
których mowa w pkt 14.1. lit. a na stronie internetowej www.mzwikslupca.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
14.8. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
14.9.Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
15.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. 
 

XVI. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy 

16.1 Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem 
niniejszej SIWZ – Załącznik nr 3. 

 
XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenia zamówienia 
17.1 Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wobec czynności podjętych przez 

Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego 
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. 

 
 
 
 



 8 

XVIII. Informacje dot. zamówień uzupełniających, ofert wariantowych, ofert częściowych, 
umowy ramowej, rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej 

18.1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
18.2.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
18.3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
18.4.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej. 
18.5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.6.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich 

złotych(PLN), z wyłączeniem walut obcych. 
 

XIX. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 
1. Oferta wykonania zamówienia – Załącznik nr 1 
2. Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia – Załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
..........................................................                                                              …......................................... 
              Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                                Miejscowość, data 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy o przetargu 
nieograniczonym nr 2/TT/2018 na: 
 
dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 30 000 litrów na potrzeby opałowe 
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy. 

 
My niżej podpisani: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

(Nazwa i dokładny adres, telefon i fax Wykonawcy) 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w oparciu o następujące wyliczenia. 
COF = C – U 

gdzie: 
COF – cena ofertowa netto za 1000 litrów oleju opałowego (czyli za 1 m3)- 

…............................. zł 
C – cena netto producenta za 1000 litrów oleju opałowego (czyli za 1 m3) na dzień 

19.10.2018 r. - ........................ zł. Zamawiający rozumie przez to ogólnie dostępną 
cenę publikowaną przez producenta oleju opałowego na jego stronie internetowej. 

U – stały upust cenowy - ..................... zł netto Wykonawcy, za 1000 litrów oleju 
opałowego (czyli za 1 m3) nie ulegający zmianie przez okres obowiązywania 
umowy. 

Cena netto  
przed 

upustem 
(C) 

Upust 
(U) 

 
Cena 

ofertowa 
netto 

 (po upuście) 
(COF = C – U) 

 

Ilość [m3] 
(A) 

RAZEM 
NETTO 
(COF*A) 

RAZEM 
BRUTTO 

.................... .................... .................... 30 .................... .................... 

 
2. Łączna wartość netto oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:..............................zł 
                                                                                                                                                                                         (COF*A) 
 

słownie cena bez podatku VAT :........................................................................................................, 
należny podatek VAT stawka 23% w wysokości …................…....................................zł,  
słownie: .............................................................................................................................................. 
cena z podatkiem VAT :....................................................... zł, 
słownie: ..............................................................................................................................................  
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3. Oferowany olej opałowy jest produkowany przez ............................................................    
Oświadczamy, iż podany producent nie będzie zmieniony w trakcie obowiązywania umowy. 

 
4. Oświadczamy, iż dostarczany przez nas olej odpowiada parametrom aktualnie obowiązującej 
Polskiej Normy oraz że z każdą dostawą oleju opałowego dostarczymy świadectwo jakości danej 
partii. Oferowany olej powinien posiadać parametry zgodne z wymaganiami polskiej normy                      
PN-C-96024, tj.: 

 Gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż                             0,860 g/ml 
 Temperatura zapłonu nie niższa niż                                          56ºC 
 Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż   6,00 mm2/s  
 Skład frakcyjny do 250ºC destyluje nie więcej niż                   65% (v/v) 
 Skład frakcyjny do 350ºC destyluje nie mniej niż                   85% (v/v) 
 Zawartość siarki nie więcej niż                                                  0,20 % (m/m) 
 Pozostałość po koksowaniu nie większa niż                              0,3 % (m/m) 
 Pozostałość po spopieleniu nie większa niż                               0,01% (m/m) 
 Zawartość wody nie większa niż                                            200 mg/kg 
 Wartość opałowa nie mniejsza niż                                           42,6 MJ/kg 
 Temperatura płynięcia nie wyższa niż                                   - 20º       

5. Oświadczamy, iż utrzymamy niezmienny upust cenowy składający się na cenę oleju przez okres 
trwania umowy. 
 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 
 
8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na 
warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 
9. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie samodzielnie bez udziału podwykonawców*/ przy 
udziale Podwykonawców w następującym zakresie*: 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 *niepotrzebne skreślić 
 
10. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołujemy 
się na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej: 
 
.............................................................................................................................................................. 

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca) 
 
.............................................................................................................................................................. 

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca) 
 
11. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie:  
............................................................................. tel ................................ kom ................................ 
 
12. Ofertę złożono na ....... ponumerowanych i zszytych stronach i stanowi ona kompletną całość. 
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13. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... do ....... stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 
 
Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 

Załącznik nr 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej; 

Załącznik nr 2 – wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia; 
Załącznik nr 3 - koncesja na obrót paliwami płynnymi, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Prawo energetyczne – aktualną na dzień składania ofert. 
Załącznik nr 4 – komunikat cenowy producenta oleju ze strony internetowej z aktualną ceną na olej 

opałowy na dzień 19.10.2018 r. 
 
 
 
 
 

……………….…………………                                                                               ………………………………………………… 
        miejscowość, data                                                                                                             podpis osób uprawnionych do składania   
                                                                                                    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
. ...........................................................  
         (pieczęć Wykonawcy) 
  
  

W Y K A Z 
niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia nr 2/TT/2018 

   
Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia, wymagany jest w celu potwierdzenia, faktu 
dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia 
(wymagany jest co najmniej jeden samochód ciężarowy przystosowany do przewozu oleju 
opałowego, wyposażonego w legalizowane liczniki tankowania). 
 
L.p Samochód do przewozu paliw płynnych Nr rejestracyjny 

pojazdu 
Uwagi 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
  
 
                     
   ……………….…………………                                                                                ………………………………………………… 
           miejscowość, data                                                                                                            podpis osób uprawnionych do składania   
                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY 
 

U M O W A 
   
zawarta z dniem 16.11.2018 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. 
Zagórowska 26 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Jerzy Hawryluk – kierownik zakładu 
2. Aleksander Juszczuk – z-ca kierownika zakładu 

a 
…......................................................................................................................................................…..  
Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : 

1. ................................ 
2. .................................. 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 
zamówienie publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/TT/2018 z dnia 
….....................r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 z późn. zm.) 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest olej opałowy lekki. Oferowany przez Wykonawcę olej powinien 

charakteryzować się następującymi parametrami: 
·       Gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż                             0,860 g/ml 
·       Temperatura zapłonu nie niższa niż                                         56ºC 
·       Lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż   6,00 mm2/s  
·       Skład frakcyjny do 250ºC destyluje nie więcej niż                  65% (v/v) 
·       Skład frakcyjny do 350ºC destyluje nie mniej niż                  85% (v/v) 
·       Zawartość siarki nie więcej niż                                                  0,20 % (m/m) 
·       Pozostałość po koksowaniu nie większa niż                              0,3 % (m/m) 
·       Pozostałość po spopieleniu nie większa niż                               0,01% (m/m) 
·       Zawartość wody nie większa niż                                            200 mg/kg 
·       Wartość opałowa nie mniejsza niż                                           42,6 MJ/kg 
·       Temperatura płynięcia nie wyższa niż                                   - 20ºC  

2.  Przewidywana ilość zakupionego oleju opałowego w okresie obowiązywania umowy –                 
30 000 litrów. 

3.  Dostawy będą odbywały się cyklicznie do końca terminu obowiązywania umowy w ilościach i 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
zamówienia w terminie do trzech dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego 
(telefonicznie bądź pisemnie). 

4.  Wraz z każdą zakupioną partią Wykonawca dostarczy świadectwo jakości oleju oraz komunikat 
cenowy producenta ze strony internetowej na dzień dostawy.  

§ 2 
Dostawa oleju opałowego następować będzie na koszt Wykonawcy, na teren Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca 

§ 3 
1.  Strony ustalają zapłatę za realizację zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT zgodnie ze złożoną ofertą cenową /formularz ofertowy/, tj. : 
COF = C - U 

gdzie: 
COF – cena netto za 1000 litrów oleju opałowego, 
C– cena netto producenta za 1000 litrów oleju opałowego - Zamawiający rozumie przez to 

ogólnie dostępną cenę publikowaną przez producenta oleju opałowego na jego stronie 
internetowej 
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U – stały upust cenowy– ...................... zł netto Wykonawcy, za 1000 litrów oleju opałowego nie 
ulegający zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

2.  W cenę dostawy ujęte są wszelkie koszty i opłaty składające się na przedmiot niniejszego 
zamówienia, które ponosi Wykonawca. 

3.  Zapłata nastąpi w formie przelewu po odbiorze każdej dostawy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

4.  Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturze. 

5.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 
6.  Należności Wykonawcy, po upływie okresu związania ofertą, mogą podlegać zmianom, jeżeli 

spowodowane są zmianami cen producenta oleju opałowego - ..................................................... , 
niezależnymi od Wykonawcy, co każdorazowo wymaga udokumentowania. 

7. Wykonawca oświadcza, iż nie zmieni producenta oleju opałowego w trakcie obowiązywania 
umowy.  

 § 4 
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 15.11.2019 r. z możliwością wcześniejszego 
rozwiązania przez każdą ze Stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, że dostarczany Zamawiającemu olej opałowy odpowiada określonym 
standardom jakościowym / normom zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz założeniami SIWZ. 

§ 6 
Osobą odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest: 
 ............................................................tel. ............................................ tel kom. ...................................... 

§ 7 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.     

§ 8 
Zakres świadczeń Wykonawca wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. 

§ 9 
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 10 
Ewentualne spory  powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy 
rzeczowo sąd powszechny.  

§ 11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od niej wymagają dla swej 
ważności zachowania formy pisemnej. 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
umowy. 

 
 

Zamawiający                                                                             Wykonawca 
 


