Krzyż Wlkp., dnia 23.08.2022r.

OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów , Kanalizacji i Ciepłownictwa
Spółka z o.o. z Krzyża Wielkopolskiego ul. Mickiewicza 58a
64 – 761 Krzyż Wielkopolski
ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych – zamówienia sektorowe na:

„Dostarczanie oleju opałowego w ilości około 200 +/-100
ton dla potrzeb grzewczych do Zakładu Wodociągów ,
Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o. z Krzyża
Wielkopolskiego”.
Termin wykonania zamówienia:
do 31 grudnia 2022 roku
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, która zawiera szczegółowy opis przedmiotu przetargu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej
zamawiającego: www.zwkic.pl oraz w siedzibie Zakładu Wodociągów , Kanalizacji i
Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim ul. Mickiewicza 58a
w godz. od 7 00 do 15 00. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni
specyfikację istotnych warunków zamówienia, łącznie z załącznikami w wersji elektronicznej
na płycie CD.
Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i
Ciepłownictwa Sp. z o.o., 64-761 Krzyż Wlkp., ul. Mickiewicza 58a,
do dnia 13 września 2022 roku, do godz. 1000.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentowi.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2022 roku o godz. 1015 w świetlicy na
terenie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp., ul.
Mickiewicza 58a.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 67 25 64 130
e-mail: krzyz@zwkic.pl

Zakład Wodociągów , Kanalizacji i Ciepłownictwa
Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp.”

ZATWIERDZAM

dnia 23.08.2022r

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

Zamówienie
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy oleju opałowego
w ilości około 200+/-100 ton

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
„Dostarczanie oleju opałowego w ilości około 200 +/-100 ton dla potrzeb
grzewczych do Zakładu Wodociągów , Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o.
z Krzyża Wielkopolskiego”.

Opracował :
Łukasz Cieszyński

Krzyż Wlkp. –Sierpień 2022r
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Zamawiający :
Zakład Wodociągów , Kanalizacji i Ciepłownictwa
Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp.”
ul. Mickiewicza 58 A,
64 – 761 Krzyż Wielkopolski
(0-67) 256 41 30, fax (0-67) 256 41 33.
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000043163.
Kapitał zakładowy 9.156.000,00 zł.

Ogłasza
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy oleju opałowego
Zamówienie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych - zamówienie sektorowe.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2019 r „ Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z dostawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
zaproszenia jest p. Łukasz Cieszyński
tel. (0-67) 25 64 130, fax (0-67) 256 41 33.

I. Przedmiot zamówienia.
„Dostarczanie oleju opałowego kod CPV 09135110-8 w ilości około 200 ton dla potrzeb
grzewczych do Zakładu Wodociągów , Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o. w
Krzyżu Wlkp.” +/- 100 ton w zależności od bieżącego zapotrzebowania.
1. Dostarczany olej opałowy ( dopuszcza się stosowanie nazwy własnej producenta oleju pod
warunkiem spełnienia poniższych parametrów) musi cechować się następującymi
parametrami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wartość opałowa - nie mniej niż 39,0 MJ/kg,
gęstość w temperaturze 200 C – 880,0-1100,0 kg/m3,
temperatura zapłonu – > 620 C,
temperatura płynięcia – < –350 C,
zawartość wody – < 0,5 %,
zawartość siarki, w % masowych – < 0,90%,
pozostałość po spopieleniu – < 0,05 %

II Termin realizacji zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na zgłoszenie telefoniczne
potwierdzone drogą mailową, dostawy w zależności od potrzeb w okresie od podpisania
umowy do 31.12.2022r w łącznej ilości 200 ton +/- 100 ton.

III. Kryteria oceny ofert,
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego
kryterium:
najniższa cena marży za 1,0 tonę - 100 %
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Cena dostawy : - złożone oferty za kryterium ceny będą oceniane w skali 0 – 100 pkt.
Cena dostawy 1,0 tony oleju opałowego o parametrach – jak w pkt I.1.
Oferta z najniższą marżą za 1tonę otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pozostałe oferty
zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej wg wzoru:
Cn = ( cena najniższej marży : cena kolejnej marży ) x 100 pkt
uwaga: znak „ :” – oznacza dzielenie ;
znak „ x” – oznacza mnożenie

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie
1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej uprawniające do występowania w obrocie prawnym wystawione lub
posiadające stwierdzenie zgodności treści dokumentu rejestrującego wystawione przez ten
organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualna
informacja z Krajowego Rejestru Karnego od osób reprezentujących
wykonawcę w toku udzielenia zamówienia w zależności od rodzaju formy prawnej
działalności gospodarczej. Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od daty
wystawienia do dnia składania ofert.
3. Wypełnione następujące załączniki i certyfikaty:
1) Załącznik nr 1 - formularz „OFERTA”
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji,
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o zapoznaniu i zaakceptowaniu warunków
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
4) Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych podobnych dostaw,
5) Załącznik nr 5 - oświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
6) Certyfikat, jakości oleju wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od dnia
składania ofert.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone

„ za zgodność z oryginałem „
Zamawiający dopuszcza dokonanie potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez
właściciela firmy lub osobę zarządzającą firmą.

V. Uwagi Zamawiającego.
1. Uwagi ogólne.
1) Złożone oferty ostateczne będzie rozpatrywała komisja przetargowa powołana przez
Zamawiającego.
a) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli :
- jest niezgodna z Regulaminem zamówień sektorowych.
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie § 55 Regulaminu lub błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
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- jest nieważna na podstawie innych przepisów;
- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
b) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego ;
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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osoby prawne , których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku .
- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową , spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przekupstwo, o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywających wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
c) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji;
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
d) Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
e) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
-

2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu z zastrzeżeniem pkt V ust 1 pkt 1.,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3) w przypadku złożenia oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający nie ujawni :
1) informacji, które stanowią ważne interesy handlowe oferentów,
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2) informacji, które mogą naruszać uczciwą konkurencję.
Informacji powyższych zamawiający nie ujawni, jeżeli oferent zastrzegł sobie poufność
tej części oferty, która stanowi jego tajemnicę.
Oferent może w ofercie dokonać zastrzeżenia „POUFNE – nie udostępniać” wyłącznie tych
dokumentów, których ujawnienie może naruszyć dobro firmy, a tym może być wykaz
zrealizowanych podobnych dostaw czy inne informacje, które stanowią własność intelektualną
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bądź techniczne stanowiące
własność wyłączną. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – cyt.: „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nie ujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi dostawców, których oferty nie
podlegały odrzuceniu, niezwłocznie, pisemnie – pocztą poleconą.
5. Oczywiste omyłki w treści ofert poprawi Zamawiający.
Przez oczywistą omyłkę należy rozumieć – błędy pisarskie, logiczne, rachunkowe lub inne
niedokładności przypadkowe. Nie uznaje się za oczywistą omyłkę, jakiegokolwiek błędu w
obliczeniu ceny oferty ostatecznej.
6. Każdy z dostawców ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
Złożenie oferty alternatywnej spowoduje jej odrzucenie.

VI. Postanowienia i warunki do umowy.
Zawarte w załączonym wzorze umowy - złącznik nr.6

VII. Sposób przygotowania oferty i podania ceny.
1. Przygotowanie oferty.
1) Ofertę należy przygotować w sposób następujący :
a) złożyć w kopercie opisanej następująco :
Adres składającego ofertę
„Dostawa około 200 +/-100 ton oleju opałowego”
Nie otwierać przed 13.09.2022 r. godz.1015
Adres Zamawiającego
b) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
c) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem
bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu
otwarcia,
d) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
e) dokumenty sporządzone przez dostawcę powinny być opieczętowane i
podpisane przez osobę uprawnioną,
f) napisane w języku polskim,
g) kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
h) wszystkie kartki oferty należy ponumerować,
i) dokumenty w ofercie należy ułożyć w kolejności, jak wymieniono w pkt IV,
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j) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,
2) Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać oferent tylko przed upływem terminu
składania ofert.
3) Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
4) Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie
z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.
2. Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z
poniższych uchybień:
1) brak któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń lub niezgodność oświadczeń z
wzorami z pkt IV niniejszego ogłoszenia,
2) brak wymaganych podpisów na dokumentach załączonych do oferty,
3) nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nieautoryzowane skreślenia
w tekście dokumentacji ofertowej,
4) brak potwierdzenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”
3. Cena oferty.
1) Zgodnie z art.3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz.178) cena wykonania zamówienia obejmuje
wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany
Dostawcy zapłacić, w tym również aktualnie obowiązujące podatek VAT.
2) Przez użyte w treści specyfikacji i druku Oferty sformułowanie „cena producenta
oleju opałowego C-1” należy rozumieć cenę w złotych za jedną tonę „Olej
opałowy ciężki o zawartości siarki do 1%”oferowaną przez producenta Orlen
Południe S.A.
3) Cenę oferty należy podać w złotych:
- za 1 tonę – cena producenta bez podatku VAT,
- za 1 tonę – cena producenta z podatkiem VAT,
- marża za 1 tonę - bez podatku VAT,
- marża za 1 tonę - z podatkiem VAT,
- cena ostateczna po uwzględnieniu marży na dzień złożenia oferty.

IX. Terminy :
1. składanie ofert upływa dnia 13.09.2022r o godzinie 1000,
2. oferty należy składać w sekretariacie ZWKiC Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp.
3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2022r o godzinie 1015 w świetlicy zakładowej na
terenie zakładu. Otwarcie ofert jest jawne.
4. W trakcie otwierania ofert Komisja :
1) sprawdzi stan zabezpieczenia ofert,
2) sprawdzi, która oferta wpłynęła po terminie.
Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres
Oferenta oraz odczyta cenę.
Dla Oferenta, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę Zamawiający prześle
zestawienie ofert otwartych.

X. Środki ochrony prawnej.
1. Postępowaniu odwoławczemu nie podlegają :
1) wybór trybu o udzielenie zamówienia publicznego,
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XI. Informacje do złożenia oświadczenia .
1. skład komisji przetargowej :

Lp.
Funkcja
1 Przewodniczący
2 Sekretarz komisji
3 Członek komisji

Imię i nazwisko
Łukasz Cieszyński
Dariusz Drost
Robert Łopiński

XII. Załączniki.
1. Załącznik nr 1 - formularz „OFERTA”
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji.
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o zapoznaniu i zaakceptowaniu
warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
4. Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych podobnych dostaw
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o niezaleganiu w podatkach
6. Załącznik nr 6 – wzór umowy
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Załącznik Nr 1

OFERTA
Do Zamawiającego :
Zakład Wodociągów , Kanalizacji i Ciepłownictwa
Spółka z o.o. w Krzyżu Wlkp.”
ul. Mickiewicza 58 A,
64 – 761 Krzyż Wielkopolski
1. Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. :
„Dostarczanie oleju w ilości około 200 +/- 100 ton dla potrzeb grzewczych do Zakładu
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o.
z Krzyża Wielkopolskiego”.

Oferujemy
wykonanie zamówienia za cenę :
Zakres oferty
za 1 tonę oleju opałowego w
odniesieniu do ceny oleju ciężkiego
C-1 wg cen producenta ORLEN
Południe S.A. bez podatku VAT
za 1 tonę oleju opałowego w
odniesieniu do ceny oleju ciężkiego
C-1 wg cen producenta ORLEN
Południe S.A. z podatkiem VAT
W tym stała marża za 1 tonę oleju
opałowego bez podatku VAT
W tym stała marża za 1 tonę oleju
opałowego z podatkiem VAT

Wartość

Wartość - słownie

............................ zł

............................ zł

………………………zł

…………………..zł

Razem : za dostawę 1 tony oleju opałowego.
Netto : ……………zł.(słownie:……………………………………………………………)
VAT : ……………zł. (słownie :…………………………………………………………..)
Brutto : …………...zł. (słownie :………………………………………………………….)
………………………………….
(podpis)

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
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3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie, gdzie będą realizowane dostawy
objęte zamówieniem.
4. Oświadczamy, że uważamy się związani z niniejszą ofertą przez okres wskazany przez
Zamawiającego i wynoszący 30 dni.
5. Oświadczamy że transport dostaw będziemy wykonywać siłami własnymi/ zlecać
Podwykonawcy, za którego bierzemy pełną odpowiedzialność w związku z realizacją dostaw*
6. Oświadczamy, że przedstawiony wzór umowy(załącznik nr6) zostały przez nas
zaakceptowany.
7. Oświadczamy, że oferowana cena przez Producenta ORLEN Południe S.A. za „1 tonę” oleju
opałowego ciężkiego C-1 przyjęta do formularza „OFERTY” na dzień……………… złożenia
oferty wynosi ……….…zł.
Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :
Lp.

Wyszczególnienie

ilość egz.

Ofertę podpisali :
...................................................
...................................................

*- niepotrzebne skreślić
Miejscowość i data :
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Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Dostawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia :

Oświadczenie
Oświadczam, że nie pozostajemy w stosunku zależności lub dominacji w z innymi
uczestnikami postępowania lub Zamawiającym albo z osobami występującymi po
stronie Zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu zgodnie z
przepisami prawa.
Oświadczenie złożono zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.
........................................
(podpis)

Miejscowość i data :
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Załącznik Nr 3
Nazwa i adres Dostawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia :

Oświadczenie
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w § 16 Regulaminu Zamówień
Sektorowych Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. oraz
specyfikacji warunków zamówienia
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie § 18 Regulaminu Zamówień Sektorowych Zakładu
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
publicznego i akceptujemy zawarte w niej warunki.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, prawdziwość
powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..................................
(podpis)

Miejscowość i data :
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Załącznik Nr 4
Nazwa i adres Dostawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia :

Informacja
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw oleju opałowego.
Lp.

Nazwa
Zamawiającego

Rodzaj oleju

Wartość
netto

Termin
rozpocz. zakończ.

............................
(podpis)

Miejscowość i data :
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Załącznik Nr 5
Nazwa i adres Dostawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia:

Oświadczenie
o niezaleganiu w podatkach

Oświadczam o wywiązywaniu się w terminach z zobowiązań podatkowych wobec
Urzędu Skarbowego.
Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego
potwierdzony własnoręcznym podpisem

.................................................
(podpis)

Miejscowość i data :
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Załącznik Nr 6

UMOWA
Zawarta w dniu ………..2022 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i
Ciepłownictwa Spółka z o.o., z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Mickiewicza 58A,
64 – 761 Krzyż Wielkopolski. tel.(0-67) 256 41 30, fax (0-67) 256 41 33.
NIP 763-19-02-514, Regon 570899631. Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000043163 Kapitał zakładowy 9.156.000,00 zł.
reprezentowanym przez :
p. Mirosław Różański– Prezes Zarządu
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
Przedsiębiorstwo –
mającym siedzibę w

reprezentowanym przez

zwanym w treści umowy Dostawcą
§1
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy, którym jest olej
opałowy (dopuszcza się stosowanie nazwy własnej producenta oleju) o parametrach, jakie
zostały określone w SIWZ i ofercie Dostawcy.
2. Dostarczany olej opałowy niskosiarkowy kod CPV 09135110 – 8 musi cechować się
następującymi parametrami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wartość opałowa - nie mniej niż 39,0 MJ/kg,
gęstość w temperaturze 200 C – 880,0-1100,0 kg/m3,
temperatura zapłonu – > 620 C,
temperatura płynięcia – < –350 C,
zawartość wody – < 0,5 %,
zawartość siarki, w % masowych – < 0,90%,
pozostałość po spopieleniu – < 0,05 %

3.Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego w ilości 200 ton +/- 100 ton, dla potrzeb
grzewczych do Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Spółka z o.o. przy ulicy
Mickiewicza 58a w Krzyżu Wielkopolskim, wraz z transportem oraz przystosowaniem,
regulacją istniejących palników Zamawiającego do spalania dostarczonego paliwa.
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4. Dostawy będą realizowana według potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych
zamówień.
5. Dostawca przystosuje i wyreguluj palniki zamawiającego do spalania dostarczonego paliwa
na własny koszt. Dostawca jest odpowiedzialny za sprawne działanie palników w okresie
prowadzonych dostaw i dokonuje wszelkie naprawy na własny koszt.
6. W przypadku awarii palnika na linii paliwowej Dostawca jest zobowiązany dokonać naprawy
palnika w czasie 24 godzin od zgłoszenia awarii od zamawiającego przekazanej telefoniczną
pod numer …………………, lub mailem na adres……………………….. .
7. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego informację o
zgłoszeniu awarii uznaję się za skutecznie dostarczoną po wysłaniu zgłoszenia w postaci
SMS lub mailem na adres wskazany § 1 pkt. 6
§2
1. Dostarczanie przedmiotu umowy będzie realizowane począwszy od dnia podpisania niniejszej
umowy do dnia 31.12.2022 r. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji
umowy w drodze aneksu.
2. Dostarczanie oleju opałowego będzie realizowane w ilościach określonych na podstawie
każdorazowych zamówień telefonicznych potwierdzonych drogą mailową w formie
zeskanowanego dokumentu zamówienia.
3. Wielkość zamówień będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego.
4. Uprawnioną osobą do składania zamówień będzie wyłącznie Prezes Zarządu ZWKiC
Sp. z o.o. p. Mirosław Różański.
5. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 w terminie nie
późniejszym niż trzy dni robocze od złożenia zamówienia.
6. Dostawy będą realizowane transportem własnym dostawcy/zleconym firmie …………….*
W sytuacji zlecania transportu podmiotom zewnętrznym Dostawca jest obowiązany
dostarczać Zamawiającemu oświadczenia Zleceniobiorcy o nie zaleganiu z płatnościami
za wykonane usługi transportowe w okresach na koniec kwartału.
7. Koszt transportu wliczony jest w cenę dostawy.
8. Każdorazowa dostawa będzie dokumentowana aktualnym certyfikatem jakości oleju
opałowego.
9. Dostawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą kartę charakterystyki dostarczonego oleju
opałowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz przy każdorazowej zmianie miejsca
pozyskania paliwa po, wcześniejszy poinformowaniu Zamawiającego.
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§3
1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Dostawcy wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu
umowy określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Cena zawiera wszystkie pozostałe koszty
związane z dostarczaniem olejem opałowego, a w szczególności koszty akcyzy, opłat celnoskarbowych, transportu i inne.
2. Rozliczenie za dostarczony olej opałowy następować będzie w warunkach rzeczywistych wg
cen producenta na dzień złożenia zamówienia w odniesieniu do ceny ofertowanej przez
ORLEN Południe S.A. za „1 tonę” oleju opałowego ciężkiego C-1 skorygowaną o stałą marża
Dostawcy wyrażoną w złotówkach na każdej tonie oleju opałowego. Marża\Rabat Dostawcy
nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy.
3. Zgodnie z ofertą Dostawcy wysokość marży, jako stałego składnika ceny liczona dla 1 tony
oleju opałowego ciężkiego C-1 na dzień złożenia zamówienia ( z dostawą w ciągu 48 godzin)
od złożenia zamówienia, w odniesieniu do ceny publikowanej przez ORLEN Południe S.A.
wynosi ……… zł/tonę netto, ( słownie : …………………..

złotych 00/100 ).

4. Strony ustalają cenę loco magazyn oleju opałowego w siedzibie Zamawiającego.
5. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze.
6. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług, zarejestrowany pod
numerem identyfikacyjnym NIP

……………………

.

7. Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług, zarejestrowany pod
numerem identyfikacyjnym NIP 763 – 19 – 02 – 514 .
§4
1. Zamawiający w dowolnym okresie realizacji umowy, może dokonać badania jakości
przedmiotu umowy.
2.W przypadku trudności w bezawaryjnym spalaniu dostarczonego paliwa na sprawnych
palnikach Zamawiającego mimo zapewnienia parametrów paliwa określonych w § 1 ust. 2
niniejszej umowy, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia nieodpłatnej pomocy w zakresie
umożliwienia bezawaryjnego spalania dostarczonego paliwa. Jeżeli mimo podjętych działań
przez Dostawcę paliwo to w dalszym ciągu nie będzie spalało się bezawaryjnie, Zamawiający
ma prawo żądać od Dostawcy odebrania wadliwego paliwa zgodnie § 4 ust. 5 i będzie to
skutkowało natychmiastowym odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy.

17

3. Dostawa oleju opałowego o parametrach nie odpowiadających parametrom określonym w § 1
ust. 2 niniejszej umowy będzie skutkowała natychmiastowym odstąpieniem od umowy z
przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
4. Zamawiający nie zapłaci za dostawę określoną w § 4 ust. 2 i 3.
5. Dostawca poniesie wszelkie skutki wynikłe z dostawy oleju o parametrach nie
odpowiadających zamówieniu oraz w przypadku określonym w § 4 ust. 3 odbierze w ciągu 24
godzin od powiadomienia, własnym transportem cały olej znajdujący się w zbiorniku u
Zamawiającego i niezwłocznie w ciągu 7 dni od odbioru oleju przystąpi do czyszczenia
zbiornika na własny koszt. Po odebraniu wadliwego oleju opałowego Dostawca rozliczy
różnicę pomiędzy dostarczonym, a odebranym olejem w terminie 4-rech dni od dnia odbioru
wadliwego oleju opałowego.
6 . Opóźnienie w realizacji dostawy o trzy dni od daty wyznaczonej w zamówieniu
przekazanym Dostawcy, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpieniem
od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
7. Dostawca poniesie koszty naprawy: ścieżki paliwowej, palników zamontowanych na kotłach,
wymiany pomp zamontowanych w układzie paliwowym od zbiorników oleju, przez cały
okres obowiązywania umowy.
8. Dostawca dostarczy wraz z każdą dostawą próbkę oleju w ilości 1 litra, która zostanie
pobrana przy wyładunku oleju u Zamawiającego w pojemniku szczelnie zamykanym,
odpornym na działanie pobranej próbki i oplombowanym przez kierowcę.
9. Dostawca zapewni oplombowanie każdej dostawy po załadunku zarówno zaworów
spustowych jak i załadunkowych, a numery plomb będą wpisane w list przewozowy, w
przypadku braku plomb i innych przypadkach paliwo może być ważone na koszt Dostawcy.
10. W przypadku braku plomb, o których mowa w §4 ust.9 lub ich niezgodności z listem
przewozowym Zamawiający może nie wyrazić zgody na rozładunek, a dostawca będzie
zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w czasie 24 godzin zgodnie z przyjętymi
regułami pod rygorem rozwiązania umowy z winy Dostawcy.
§5
1. Strony przewidują, jako formę odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
1.) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia liczone od czwartego
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dnia po dacie złożenia zamówienia w wysokości 2.000,00 złotych ( słownie dwa
tysiące złotych zero groszy) za każdy dzień opóźnia,
b) za spowodowanie przerwy w realizacji dostaw ciepła przez Zamawiającego z
przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20.000,00 złotych ( słownie
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) za każdy dzień przerwy,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy
lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
100.000,00 złotych ( słownie sto tysięcy złotych zero groszy).
d) łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 200.000,00 złotych
( słownie dwieście tysięcy złotych zero groszy)
2.) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Dostawcy w wysokości 100.000,00 złotych ( słownie : sto tysięcy złotych) z
wyłączeniem odstąpienia w okolicznościach określonych w art. 145 pkt 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) za opóźnienie w zapłacie faktury za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia,
c) łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 150.000,00 złotych
( słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

3.) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
4.) Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Dostawcy
przysługującego mu za wykonanie przedmiotu umowy we wcześniejszym
okresie jej realizacji.
§6
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie do umowy
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że okoliczność
wprowadzenia takich zmian przewidziana została w treści specyfikacji.
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4. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy za trzy miesięcznym okresem
wypowiedzenia bez konsekwencji ponoszenia kary określonej w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz § 5
ust. 2 pkt 2 lit. A.
§7
1. Po rozwiązaniu umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy będzie zobowiązany na własny
koszt:
1) przystosować palniki do spalania oleju opałowego lekkiego wraz z ich regulacją,
2) wykonać czyszczenia zbiorników magazynowych (2x40m3) w terminie siedmiu dni
od rozwiązania umowy. Jeżeli Dostawca nie podejmie działań zmierzających do
czyszczenia zbiorników w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy Zamawiający
ma prawo zlecić czyszczenie innemu pomiotowi na koszt Dostawcy
3) przekazać Zamawiającemu wykonane powyżej czynności w formie protokołu
podpisanego przez obie strony po rygorem nie wywiązania się ze zobowiązań umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający :

Dostawca :

*- niepotrzebne skreślić
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