OSRiR-DKP.221.4.2020

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Ul. Łódzka 19-29 62-800 Kalisz

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca postępowania pn. :

„Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb
grzewczych OSRiR w Kaliszu”
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

Specyfikację zatwierdzono:

Dnia

30.09.2020

Dyrektor OSRiR
/--/
Mirosław Przybyła

Komisja przetargowa:
1.

Monika Krymarys

/--/

2.

Krzysztof Staniszewski /--/

3.

Katarzyna Łuczak

4.

Dominika Buczkowska /--/

5.

Marzena Kasprzak

/--/

/--/
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1.

Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego.
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek : 7.30 - 15.30
NIP: 618-004-30-07

REGON: 000330708

Internet: www.bip.osir.kalisz.pl
Telefon: 0-62 757 32 67

2.

e-mail: sekretariat@osir.kalisz.pl

Fax 0-62 757 32 68

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.).

3.

Informacje ogólne.

3.1

Użyte z SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
a)
„Zamawiający” – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu,
b)
„Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy,
c)
„SIWZ” , „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
d)
„Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 ze zm.),
e)
„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został opisany w pkt. 4,
f)
„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
zamówienia,
g)
„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” - w szczególności
członkowie konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych.
3.2 Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.
3.3 Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.
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4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego o
następujących parametrach:
Wartość opałowa
- nie mniej niż 42,6 MJ/kg
Zawartość siarki całkowitej - nie więcej niż 0,20 %
Gęstość
- nie wyższa niż 0,86 g/cm3 w temp. 15oC
4.2. Wielkość dostaw w okresie objętym zamówieniem:
- minimalna 150m3
- maksymalna 220m3
4.3.

Miejsce dostaw: zbiorniki paliw zainstalowane na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul.

Łódzkiej 29 oraz przy ul. Wał Matejki 2-4
4.4.

Minimalna wielkość jednorazowej dostawy wynosi 3m3.

4.5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów, gdzie mają być
wykonywane usługi.
4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania lub ograniczenia
zakresu umowy w przypadku zmiany sposobu ogrzewania na poszczególnych obiektach
OSRiR.
4.7. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Olej opałowy CPV 09135100-5
5. Termin wykonania zamówienia
Przez 12 miesięcy (od dnia12.11.2020r. lub od dnia podpisania umowy).
6. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia jest jednorodnym produktem, którego nie można podzielić na
części składowe, które mogłyby być realizowane przez różnych wykonawców, podział
zamówienia ze względu na punkty dostaw jest również nieuzasadniony ekonomicznie,
ponieważ punkty leżą w niewielkiej odległości od siebie (wpływ na koszty transportu),
a dostawy na obiekt przy ul. Wał Matejki 2-4 są stosunkowo niewielkie stanowią
około 2% wartości zamówienia). Podział zamówienia nie miałby w zasadzie wpływu
na konkurencyjność ponieważ wartość i wielkość zamówienia dedykowana jest w
istocie wykonawcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich
składanie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt.6 i 7 ustawy lub art. 134 ust.6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje
udzielanie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielania ww. zamówień.
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9.

Warunki udziału w postępowaniu.
9.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak
jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:

9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej
przedmiotem zamówienia;
9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
9.2.

Za spełniających warunki
Wykonawców, którzy:

udziału

w

postępowaniu

Zamawiający

uzna

1) w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.1 :
- posiadają aktualną na dzień składania ofert koncesję na obrót paliwami
ciekłymi,
2) w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.2 :
- należycie wykonali lub wykonują w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie dwóch głównych zamówień na dostawę oleju
opałowego lekkiego o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000 zł (w
przypadku dostaw będących w trakcie realizacji należy odnieść się do
wykonanej części umowy).
3) w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 9.1.4 :
- posiadają (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert)
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 złotych).
9.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającego, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
Każdy z wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
(składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunek określony w pkt.
9.1.1. oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Pozostałe warunki i
wymagania zawarte w pkt. 9.1 i 9.2 mogą zostać spełnione łącznie przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
9.4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5:
Zamawiający nie korzysta z możliwości wykluczenia z postępowania wykonawcy w
związku z ww. podstawą.
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10. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień składania
ofert oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
10.1. spełnia warunki udziału w postępowaniu,
10.2. nie podlega wykluczeniu
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1. i 10.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
o treści zgodnej ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załączniki do
SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
zamawiającemu:
10.3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu – wzór stanowi
załącznik do SIWZ . W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.3. wraz z ofertą
w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie
odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym
przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego,
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
10.4. decyzji stosownych urzędów zezwalającej na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem* (koncesje na obrót paliwami ciekłymi),
10.5. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch głównych dostaw odpowiadających swoim
rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (dostawy oleju opałowego lekkiego
o wartości powyżej 200.000 złotych brutto), wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ
(doświadczenie zawodowe),
10.6. dokumentów potwierdzających, czy wykonane lub wykonywane dostawy
wyszczególnione w wykazie o którym mowa w pkt. 10.4. zostały lub są wykonywane
należycie. Dokumentami tymi są:
1)
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane,a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
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W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania w/w dowodów (dotyczących Zamawiającego).
Dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 10.5. a nie potwierdzone
ww. dokumentami nie zostaną uwzględnione.
10.7. dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca
jest ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 zł*
Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.
W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie dwóch lub więcej
Wykonawców (dotyczy także spółki cywilnej), każdy z Wykonawców ( np. wspólników
spółki cywilnej) dołącza do oferty ww. oznaczone gwiazdką (*) dotyczące każdego z nich.
Dokumenty o których mowa w pkt. 10.4., 10.6., i 10.7., mogą być przedstawione w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, a w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy (wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia np. członka konsorcjum) są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę (członka konsorcjum).
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez złożenie czytelnego podpisu
lub parafy osoby/osób uprawnionej/ych wraz z pieczątką imienną, z adnotacją „za
zgodność z oryginałem” lub „za zgodność”.
Jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.2.1. SIWZ
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 10.2. SIWZ.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
11.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji pisemnie lub elektronicznie (skan dokumentów na adres
sekretariat@osir.kalisz.pl), z zastrzeżeniem pkt. 11.2.. Zaleca się niezwłoczne potwierdzenie
treści przesyłanej elektronicznie korespondencji na piśmie. Korespondencję przesłaną do
Zamawiającego drogą elektroniczną po godzinach jego pracy , a także w dzień wolny od
pracy uważa się za złożoną w następnym dniu roboczym.
11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający przyjmuje, że dokument wysłany na adres poczty elektronicznej Wykonawcy
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
11.4. W przypadku otrzymania pisma nieczytelnego, o niepełnej treści, itp. – Wykonawca
jest zobowiązany do powiadomienia o tym niezwłocznie Zamawiającego.
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11.5. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
Złożenie ich w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
11.6. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniona jest Pani Monika Krymarys tel.
062 7573268 (w godzinach 9.00-15.00).
11.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.8. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (dokonał wizji lokalnej), które
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
11.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

12. Wadium.
12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3000,00 PLN
(słownie: trzy tysiące złotych 00 /100) przed upływem terminu składania ofert.
12.2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45
ust.6 ustawy
12.3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w
Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej nr 32 8404 0006 2107 0022 9687 0006 z dopiskiem
„wadium”.
12.4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dowodu
wniesienia wadium należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale
do oferty).
12.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
12.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji czy
poręczenia, to z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta
gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją, kwota gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy.
12.7. Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto
Zamawiającego czy kopię gwarancji bankowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
12.8. Wykonawca traci wadium w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy.

13. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.

Opis sposobu przygotowania ofert.
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14.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób
czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie
oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej. Wzór „Formularza oferty”
stanowi załącznik do SIWZ. Kserokopie dokumentów powinny być dobrej jakości
(czytelne).
14.2. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami (oświadczenia Wykonawcy) – punkt
1-3 załączników wymienionych na końcu SIWZ,
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 12
c) jeśli dotyczy dokumenty o których mowa w pkt. 14.8 i 14.10 ( pełnomocnictwa).
14.3. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć ( np. zszyć, zbindować,
wpiąć do skoroszytu lub segregatora).
14.4. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń
załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści
wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.
14.5. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem
Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta dot. dostawy oleju opałowego lekkiego – nie
otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu
którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
14.6. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą winny być
podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
14.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być
potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w
języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez
tłumacza przysięgłego.
14.8. Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami:
14.8.1. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy
samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:
a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji
podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeśli został ustanowiony) lub
b) osoby wymienione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jako przedsiębiorca lub
c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez
osoby, o których mowa w pkt. a lub b.
Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia)
musi zostać załączone do oferty w oryginale albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.8.2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną)
uważa się:
a) właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10.a
lub
b) działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców
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14.9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje
stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu
oferty”, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez
spięcie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty oraz wskazać dlaczego te
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również
spółki cywilnej) muszą ponadto:
a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);
b) załączyć do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10.a.
Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z
Wykonawców ( z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 14.8.1.) musi
przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają, wskazanie
pełnomocnika oraz zakres czynności do jakich jest uprawniony (np. podpisania i
złożenia oferty, potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, składania
oświadczeń woli, itd.)
c) przy składaniu dokumentów i oświadczeń , w których widnieje słowo „Wykonawca” (np.
nazwa Wykonawcy) podać należy pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum) a nie tylko pełnomocnika.
14.11. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie
do oferty (w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza – poświadczenie przez notariusza musi zostać załączone w
oryginale) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich
wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego
pełnomocnika, zakresu jego umocowania – o ile informacje te nie wynikają z
innych dokumentów dołączonych do oferty.
14.12. Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w
przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. 14.8.1.c i 14.10 b
czy 14.11. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty
upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem wszelkich
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika
co innego.

15. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty
15.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia
Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego
oświadczenia w tej sprawie.
15.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia
złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do
składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi
zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jako
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oferta, z dodatkowym widocznym napisem „Zmiana oferty”. Koperty tak
oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której
zmiana dotyczy.
15.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2.
muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem
zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja).
Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości
Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
15.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania
wymogu pisemności (drogą telefoniczną, elektroniczną, osobiście lub pisemnie ,
lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) – nie będzie
skuteczne.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2020 do godz. 12.00, w sekretariacie
Dyrektora OSRiR (pokój nr 115) Kalisz ul. Łódzka 29. Za dostarczenie oferty w
inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego,
należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) jest wpływ do
miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 o godz. 12.15 w siedzibie OSRiR w
Kaliszu ul. Łódzka 29 w pokoju nr 103.

17.

Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określaniu
przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
Przez cenę producenta rozumieć należy oficjalną cenę codziennie publikowaną na stronie
internetowej producenta paliw, którego olej opałowy Wykonawca oferuje.
Wysokość marży lub upustu (w %) pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania
umowy.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
18.1. I kryterium oceny: cena – 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, każda następna oferta proporcjonalnie mniej,
wg wzoru:
Najniższa cena x 60
Liczba punktów oferty badanej = -----------------------------------Cena oferty badanej
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18.2. II kryterium oceny: termin płatności – 39%
Wartość punktową oferty w kryterium termin płatności Zamawiający będzie ustalał
zgodnie z poniższym zestawieniem:
Termin płatności faktur 14 dni - 5 punktów
Termin płatności faktur 15 dni - 10 punktów
Termin płatności faktur 16 dni - 15 punktów
Termin płatności faktur 17 dni - 20 punktów
Termin płatności faktur 18 dni - 25 punktów
Termin płatności faktur 19 dni - 30 punktów
Termin płatności faktur 20 dni - 35 punktów
Termin płatności faktur 21 dni i więcej - 39 punktów
Uwaga! Minimalny termin płatności faktur wynosi 14 dni.
18.3. III kryterium oceny: czas dostawy zamówienia – 1 %

Wartość punktową oferty w kryterium czas dostawy zamówienia Zamawiający
będzie ustalał zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych po telefonicznym zamówieniu
Dostawa w ciągu 3 dni roboczych po telefonicznym zamówieniu

- 1 punkt
- 0 punktów

Uwaga! Zgodnie z punktem 21.3 SIWZ Zamawiający wymaga aby zamówienie
było dostarczone w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze po telefonicznym
zamówieniu.
18.3.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów będącą wynikiem sumowania punktów zdobytych w każdym z kryteriów.
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona wezwany zostanie zgodnie z
art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów wymienionych w
pkt. 10.4-10.7 SIWZ (koncesja, doświadczenie zawodowe z referencjami, ubezpieczenie
OC).
19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony będzie pisemnie o
miejscu i terminie podpisania umowy.
19.3.W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
20.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

21.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.
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21.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
21.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
21.3. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w terminie wskazanym w ofercie (III
kryterium oceny ofert) nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty telefonicznego
zamówienia żądanych przez zamawiającego ilości oleju.
21.4.
Wszelkie koszty związane z dostawą pokrywa Wykonawca.
21.5.
Do każdej dostawy dołączone zostanie świadectwo jakości oleju opałowego.
21.6. Rozliczenia ilości oleju opałowego dokonywane będą w temperaturze referencyjnej
+15oC.
21.7. Zamawiający wymaga , aby Wykonawca posiadał ważny na okres obowiązywania
umowy dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200.000 zł.
W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia w trakcie wykonywania
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu
nowego dowodu podlegania ubezpieczeniu.
Niedopełnienie powyższego warunku może spowodować rozwiązanie umowy z
winy Wykonawcy.
21.8. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres
lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
21.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania lub
ograniczenia zakresu umowy w przypadku zmiany sposobu ogrzewania na
poszczególnych obiektach OSRiR.
22.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.
23.
Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
24.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
sekretariat@osir.kalisz.pl

25.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia
między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
26.

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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27.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28.

Informacje dotyczące zastosowanego przez Zamawiającego szczególnego sposobu
przeprowadzenia postępowania
Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24aa
ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny
ofert określonymi z SIWZ nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

29.Ochrona danych osobowych
29.1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i
Rekreacji w Kaliszu.
29.2. Inspektorem danych osobowych
am.l@osir.kalisz.pl.

jest

Pan Adam Łyskawka e-mail:

ad-

29.3.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO,
tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
29.4.Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb
grzewczych OSRiR w Kaliszu.
29.5.Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy, zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 4 lata od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
29.6.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt. 4 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt. 4 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich
innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
29.7.Podanie przez wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie
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warunkuje możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przewidzianym w ustawie Pzp.
29.8.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych
przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Do obowiązków tych należą:
a)

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust. 2f oraz art. 26 ust.
3 ustawy Pzp,

b)

obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust. 2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp.

29.9.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego.
29.10. Wykonawca ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych
jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
29.11. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp zamawiający informuje, że:
a)

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których
mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żadać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku udostępniania
protokołu z postępowania już zakończonego wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
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b)

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia
przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

30.

Informacje dotyczące zastosowanego przez Zamawiającego szczególnego sposobu
przeprowadzenia postępowania
Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie
z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
zgodnie

z

kryteriami

oceny

ofert

określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia waru
nki udziału w postępowaniu.

Załączniki:
1.
Formularz oferty – do wypełnienia
2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – do
wypełnienia (dołączyć do oferty)
3.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – do wypełnienia
(dołączyć do oferty)
4.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, którą tworzą podmioty biorące
udział w postępowaniu (składają wykonawcy, którzy należą do jakiejkolwiek grupy
kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej zamawiającego, Wykonawcy którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej
mogą złożyć wraz z ofertą)
5.
Wykaz wykonanych dostaw – do wypełnienia (dokument dostarczany przez
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego)
6.
Projekt umowy
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Załącznik nr 1

..............................................
(nazwa i adres wykonawcy)

......................................
(data)

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne
dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych OSRiR w Kaliszu, w imieniu
Wykonawcy/ów oświadczam, że:
1. Oferuję dostawy oleju opałowego lekkiego ……………………………………….…………………
……………………………………………………………………………..…………….(nazwa
oferowanego oleju opałowego i strona

internetowa producenta, na której publikowane są

oficjalne ceny paliw)
łącznie z transportem i rozładunkiem loco kotłownie w kwocie:
cena producenta netto …...........................zł/m3 na dzień 09.10.2020 r.
marża

- % ........ tj. ….....................zł

lub upust

- % - . ……….. tj. - ……… zł

podatek VAT - % .................... tj. ................ zł
Łącznie cena brutto oleju opałowego lekkiego ......................... zł./m3
Słownie: ………………………………………………………………………………….
Oferowana wysokość marży/upustu (%) nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy,
natomiast cena 1 m3 oleju będzie wyliczana w oparciu o aktualną cenę producenta oleju
opałowego lekkiego zamieszczoną na jego stronie internetowej w dniu dostawy.
Termin płatności faktur wynosi …....... dni od jej otrzymania (nie mniej niż 14 dni)
Termin dostawy wynosi …......... dni roboczych od daty telefonicznego zamówienia partii oleju
przez Zamawiającego (należy wpisać 2 lub 3 dni)
2. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy.
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie
Zamawiającego).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach
udzielenia zamówienia.
5. Oświadczamy, że przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili
składania oferty.
7. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:
Nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………… Fax: ………………………………………..
adres poczty elektronicznej …..............................................................................................
NIP/PESEL................................................. KRS/CEDiG …...............................................
(w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika).

8. Rozliczeń ilości oleju opałowego dokonywać będziemy w temperaturze referencyjnej +15oC.
9. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (niepotrzebne skreślić):
mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / inna1

Kalisz dnia ………..............

………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1

)Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

- mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracz 2 mln EUR;
- małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR;
- średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii
przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki
cywilnej)
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1) ..........................................................
2)...........................................................
3) …………………………………….
4) …………………………………….
5) …………………………………….

Załącznik nr 2
Zamawiający:
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu
Wykonawca:

………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………
……………………………....
(imię,
nazwisko,
do reprezentacji)

stanowisko/podstawa

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

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb grzewczych OSRiR w Kaliszu,
prowadzonego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.4.2020.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.4.2020, polegam
na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...………………………
….…………… ……………………………………………………………………….………………………
……………..,

w

następującym

zakresie: ………………….……………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla

wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
Zamawiający:
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu

Wykonawca:

………………………………
……………………………....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………
………………………………
(imię, nazwisko,
reprezentacji)

stanowisko/podstawa

do

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb grzewczych OSRiR w Kaliszu,
prowadzonego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

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

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze: ……………………………………………………………………………… ………
………………………..……………………………………………………………………...........

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

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

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

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać pełną

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
………………………….

…………… dnia ………..…..

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017r. Poz. 229 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb grzewczych OSRiR w
Kaliszu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany
przeze mnie (nas) Wykonawca tj.
.............….....................................................................…………………………………….. :
(należy podać nazwę wykonawcy, w przypadku wspólników spółki cywilnej należy podać nazwę przedsiębiorcy tworzącego
spółkę zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, a nie nazwę spółki cywilnej )

a) nie należy do żadnej grupy kapitałowej*
b) należy do grupy kapitałowej, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty w niniejszym postępowaniu:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
(n) ………………………………………………
c) nie należy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu. *
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności
karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

UWAGA!!!
* niepotrzebne skreślić - należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c)
* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy
z tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) składa i dołącza do oferty niniejsze
oświadczenie lub oświadczenie to składane jest przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu tych
Wykonawców.
*W przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć
niniejszy dokument wraz z ofertą.
*W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z wyżej
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wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Załącznik Nr 5
…………………………………

……………, dnia …….……….

(pieczęć wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz głównych dostaw zrealizowanych lub realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 9.2. pkt. 2 SIWZ
W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji należy podać wartość brutto wykonanej
części umowy.

L.p.

Nazwa i adres
Zamawiającego
(podmiot na rzecz którego
dostawy zostały wykonane)

Przedmiot zamówienia
(podać nazwę i krótki opis
wykonanej dostawy)

Termin realizacji
zamówienia

Wartość
zamówienia brutto

(do dnia - do dnia)

(w PLN)

1.

2.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 kodeksu karnego.

……...................................................
(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

Załączniki: Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie
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Załącznik nr 6

Umowa (projekt)
Zawarta w dniu …… 2020 roku pomiędzy Miastem Kalisz - Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu ul. Łódzka 19-29, NIP 618-004-30-07, zwanym
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Mirosław Przybyła Dyrektor
a firmą: …………………………………....................................................................................
z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………… NIP …………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1.
…………………………………………………………………………………..………
2.
……………………………………………………………………..……………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (OSRiRDKP.221.4.2020) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§1
1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych OSRiR w Kaliszu”.
2.
Przedmiotem
umowy
jest
dostawa
oleju
opałowego
lekkiego
………………………………......………………… (nazwa oleju i producenta)
dla potrzeb grzewczych Zamawiającego.
3.
Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2, zawarty został w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dotyczącej sprawy nr OSRiR-DKP.221.4.2020 z którym to
dokumentem Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.
4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta
Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
5.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizowanie
umowy.

§2
1.
Wykonawca dostarczał będzie olej opałowy w terminie …......... dni od daty
telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego żądanych ilości oleju.
2.
Wszelkie koszty związane z dostawą pokrywa Wykonawca.
3.
Do każdej dostawy dołączone zostanie świadectwo jakości oleju opałowego.
4.
Rozliczenia ilościowe oleju opałowego dokonywane będą w temperaturze
referencyjnej +15oC.

§3
Okres realizacji zamówienia od dnia …………….. 2020r. do dnia ………………. 2021r.
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§4
1. Strony ustalają cenę jednostkową oleju opałowego na dzień 09.10.2020r. łącznie z
transportem i rozładunkiem w wysokości:
Cena producenta netto ………………………………………… zł/m3.
Marża % ………….……. tj. ………………………………. zł
lub upust % …………….… tj. ………………………………. zł
podatek VAT % …………... tj. ……………………… ……… zł
Łączna cena brutto oleju opałowego lekkiego ………………………. zł/m3
Słownie: ………………………………………………………………………………………..
2. Przy każdorazowej dostawie paliwa cena 1m3 oleju wyliczona zostanie w oparciu o
aktualną cenę producenta oleju opałowego lekkiego publikowaną na jego oficjalnej stronie
internetowej w dniu dostawy, natomiast wysokość marży lub upustu (w %) nie ulegnie
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
§5
1. Wartość usług objętych przedmiotem umowy nie przekroczy kwoty ……………….
złotych brutto (słownie złotych ……………………………………………………………)
2. Minimalna wielkość dostaw w okresie objętym zamówieniem wynosi 150m3. Wielkość
dostaw w okresie objętym zamówieniem nie przekroczy 220m3.
3. Należność za wykonane usługi płatna będzie na podstawie faktury, w terminie ….. dni od
daty jej otrzymania.
4. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dane:
- Nabywca: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 6180015933
- Odbiorca: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800
Kalisz
W przypadku braku sekcji „Odbiorca” prosimy o wskazanie pełnej nazwy: Ośrodek Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w polu „dodatkowe informacje”.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą zrealizowane
przez Zamawiającego płatności.
7. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości oleju
opałowego.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na obrót paliwami ciekłymi z
dnia ………….wydane przez …………………… ………… ………………………………….
ważne na okres od ……………. do …………….. .
2. W przypadku upływu terminu ważności zezwolenia w trakcie realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aktualnego zezwolenia na świadczenie usług
najpóźniej na 3 dni przed upływem ważności zezwolenia stanowiącego załącznik do oferty
Wykonawcy. Nie wywiązanie się z powyższego spowoduje rozwiązanie umowy w
przedmiotowym zakresie.
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§7
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną w okresie obowiązywania umowy
polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 zł. W przypadku upływu
terminu ważności ubezpieczenia w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nowego dowodu podlegania ubezpieczeniu.

§8
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się oddelegować swojego pracownika
do uczestniczenia wraz z przedstawicielem Zamawiającego w pobraniu próbki dostarczonego
paliwa celem przeprowadzenia analizy jakości przez stosowne laboratorium. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności między parametrami faktycznymi a zawartymi w świadectwie
jakości, koszty badania pokrywa Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa
Zamawiający.
§9
1. Zamawiający w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku :
a)
nie dostarczenia na 3 dni przed końcem okresu ważności zezwolenia , o którym mowa
w § 6,
b)
nie dostarczenia dokumentów potwierdzających ważność polisy ubezpieczenia OC
zgodnie z punktem 20.7. SIWZ,
c)
dwukrotnego niedotrzymania terminu dostawy wynikającego z §2 ust. 1 niniejszej
umowy,
d)
dwukrotnego pisemnego zwrócenia uwagi przez Zamawiającego na nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy,
e)
zmiany sposobu ogrzewania przez Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, iż zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności w przypadkach określonym w SIWZ tj.:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta
wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających
z umowy,
b) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu umowy spowodowanej zmianą
sposobu ogrzewania na poszczególnych obiektach Zamawiającego .
§ 10
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
następujących przypadkach i wysokościach:
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a) w przypadku odstąpienia od umowy , z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),
b) w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, odnotowanego
protokolarnie przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
przysługującego za zamówioną partię oleju opałowego,
c) w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% wartości zamówionej dostawy,
d) w przypadku laboratoryjnego stwierdzenia niezgodności jakości paliwa ze
świadectwem jakości w wysokości 10% wartości dostawy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego
wynagrodzenia.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie; powinno zostać złożone w terminie
jednego
miesiąca od pozyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu
przyczyny powodującej odstąpienie.
§ 11
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
2.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują
się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

……………………………..
(Zamawiający)

………………………………..
(Wykonawca)

UWAGA:
Warunki wymagające określenia (wykropkowane) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która
zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
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