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SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
§ 1.
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. „Grota” Roweckiego 3
95- 200 PABIANICE
woj. łódzkie
NIP 731-203-00-32
REGON: 100999466
tel: 042 212 10 57
fax: 042 212 10 54
adres internetowy: www.mosir.pabianice.pl
e-mail: biuro@mosir.pabianice.pl
§ 2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
zwana dalej SIWZ, prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o przetargu
nieograniczonym, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), zwanej dalej ustawą.
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2. Podstawa prawna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ustawa,
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1650)
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795).
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w
jakich mogą być składane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 231).
5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).
§ 3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju
opałowego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota”Roweckiego 3
(Hala Tenisowa) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot - 09135100-5
Dodatkowe przedmioty - ---Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku Nr 1 do niniejszej SIWZ.
§ 4.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest sprzedaż i dostawa odpowiednich ilości oleju
opałowego, zamówionych przez Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2014 r. do:
a) dnia 31 grudnia 2014 roku, lub
b) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostawy 50.000 litrów oleju opałowego, lub
c) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostaw oleju opałowego,za łączne wynagrodzenie
brutto do kwoty określonej w § 5 ust.1 wzoru umowy określonego w niniejszej SIWZ.
§ 5.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:
1.1.1. posiadaniem uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) na prowadzenie działalności w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem publicznym.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:
1.2.1. wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną dostawę w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie.
Za dostawę odpowiadającą niezbędnemu zakresowi do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, zamawiający uważać będzie dostawę oleju opałowego do jednego
odbiorcy w ilości co najmniej 50.000 litrów rocznie.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1.3.1. Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
1.4.1 Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

2.1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy 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 wynosiła co najmniej 5 % wartości
umowy;
2) 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 poprzez
likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
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;
4) 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika 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;
6) 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;
7)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;

8) 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;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11) 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 przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub w art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.
3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z warunków określonych w ust. 1.1 – ust.1.2 niniejszej SIWZ winien spełniać
co najmniej jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
3.2. Warunek określony w ust.2 niniejszej SIWZ powinien spełniać każdy z wykonawców.
3.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3.4. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia
zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia jaką
powierzy podwykonawcom.
4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
załączonych do oferty w układzie zero – jedynkowym: „spełnia – nie spełnia”.
4.1. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
4.2. Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy
4.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 6.
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 5 niniejszej SIWZ,
których opis sposobu oceny został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i § 5 niniejszej SIWZ,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, stosownie
do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059).
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Koncesja powinna być ważna w okresie obowiązywania
umowy tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.
b) wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców sporządzonego na druku zgodnym z treścią dodatku nr 2 do niniejszej
SIWZ oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.
c) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku zgodnym z treścią
dodatku nr 3 do niniejszej SIWZ.
d) zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych tych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z
nimi stosunków, może być złożone np. na druku zgodnym z treścią dodatku nr 4 do niniejszej
SIWZ.
e)jeżeli wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust.1 niniejszej 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, wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej w ust. 2.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, wykonawca winien złożyć
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku zgodnym z treścią dodatku Nr 5 do
niniejszej SIWZ,
b)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy stwierdzającego, że nie otwarto w
stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, na druku zgodnym z
treścią dodatku Nr 6 do mniejszej SIWZ,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2.1. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarówno na
spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2 niniejszej SIWZ:
1) lit. b), lit. c) i lit. d) niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1. lit. a) i c) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 3.1. lit. b) niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Przepis ust. 4 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w ust.1 lit. d) niniejszej SIWZ, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
§ 6a.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w § 6 niniejszej SIWZ.
2. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.1 Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę.
§ 7.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).
1.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
Zamawiającego podany w § 1 niniejszej SIWZ.
1.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu podany
w § 1 niniejszej SIWZ.
1.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres

poczty elektronicznej Zamawiającego podany w § 1 niniejszej SIWZ.
1.5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do
piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
2.1. Uprawnionym do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami jest:
Pan Tomasz Kloze
tel. 509 180 803
e-mail: biuro@mosir.pabianice.pl
3. Wyjaśnienia treści SIWZ:
3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 3.2. niniejszej
SIWZ.
3.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w ust. 3.2. niniejszej SIWZ, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
3.4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie internetowej określonej w § 1 niniejszej SIWZ.
3.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
3.6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
4. Modyfikacja treści SIWZ:
4.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
4.2. Dokonaną w powyższy sposób modyfikację uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym
zmiany terminów, Zamawiający niezwłocznie przekaże w formie pisemnej wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
określonej w § 1 niniejszej SIWZ.
4.3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą
wiążące przy składaniu ofert.
4.4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
4.5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.
12a ust.1 lub 2 ustawy.
4.6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń we własnej siedzibie oraz na stronie internetowej
określonej w § 1 niniejszej SIWZ.
§ 8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
§ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
§ 10.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.1. Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” zgodnym z treścią dodatku nr 7
zamieszczonego w niniejszej SIWZ.
1.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby wymienione w dokumentach złożonych
wraz z ofertą i zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w tych dokumentach. Każdy podpis
powinien być opatrzony imienną pieczątką osoby podpisującej ofertę.
1.3. Jeżeli z dokumentów złożonych wraz z ofertą nie wynika uprawnienie do podpisania
oferty, wykonawca powinien złożyć dokument, z którego wynikać będzie uprawnienie do
podpisania oferty.
2. Jeżeli ofertę nie podpisuje/podpisują osoba/osoby wymienione w dokumentach złożonych wraz z
ofertą lub w dokumencie, o którym mowa w ust. 1.3.niniejszej SIWZ, do oferty należy dołączyć
także pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie.
2.1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 niniejszej SIWZ, powinno być sporządzone

na piśmie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ, powinno być sporządzone
na piśmie.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w tym podpisania i złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeżeli wykonawcy składają ofertę wspólną, powinno być dołączone do oferty.
5. Wraz z ofertą winny być złożone:
5.1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
5.2. Wykaz wykonanych dostaw na druku zgodnym z treścią dodatku Nr 2 zamieszczonego w
niniejszej SIWZ.
5.3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku zgodnym z
treścią dodatku Nr 3 zamieszczonego w niniejszej SIWZ.
5.4. Zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie
polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów, niezależnie od łączącego go z nimi
stosunku. Zobowiązanie to w szczególności może być złożone na druku zgodnym z treścią
dodatku Nr 4 zamieszczonego w niniejszej SIWZ.
5.5. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku zgodnym z treścią dodatku
Nr 5 zamieszczonego w niniejszej SIWZ.
5.6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy na druku zgodnym z treścią dodatku Nr 6 zamieszczonego w
niniejszej SIWZ.
5.7. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
5.8. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
5.9. Pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z dokumentów
złożonych wraz z ofertą lub dokumentu, o którym mowa w ust.1.3. niniejszej SIWZ.
5.10. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5.1. niniejszej
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, wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5.5. , ust.
5.6., ust. 5.7. i ust. 5.8. niniejszej SIWZ.

6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w odpowiednich
rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią określoną
w tych wzorach.
7. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
7.1. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
7.2. Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone imienną
pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką pełnomocnika, zwaną dalej
osobą podpisującą ofertę.
7.3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone
podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.
8. W przypadku, gdy wykonawca złożył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia
na każdej stronie winna być potwierdzona stwierdzeniem „Za zgodność z oryginałem”
oraz opatrzona podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.
9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w ust. 11. niniejszej SIWZ
9.1. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości wykonawcy, wymagane postanowieniami §
6 ust. 1 - 4 lub § 6 ust. 5 niniejszej SIWZ, winny być ze sobą trwale połączone i kolejno
ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 11 niniejszej SIWZ oraz winny stanowić
plik odrębny od oferty.
10.1. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron, na których je
zamieszczono.
11. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
11.2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie
przepisów ustawy i innych przepisów.
12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
12.1. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane
do zamawiającego na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. „Grota” Roweckiego 3 95-200 PABIANICE
oraz zawierać sformułowanie:

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
na dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych
zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3
Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 21 listopada 2013 r.
13. Wymagania określone w ust. 9, w ust. 10, w ust. 11, w ust. 12 i w ust. 15 niniejszej
SIWZ nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem
oferty.
13.1. Wszelkie konsekwencje z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę.
14. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
przez siebie oferty.
14.1. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności,
przed upływem terminu składania ofert.
14.2. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być oznaczone i opakowane tak jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „OFERTA UZUPEŁNIAJACA”
lub „OFERTA ZAMIENNA”.
15. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – winien on
załączyć dany wzór dokumentu i wpisuje na nim - „nie dotyczy”.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę.
16.1 Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
po upływie terminu składania ofert
17. Oferta zamienna lub uzupełniająca powinna być złożona w jednym egzemplarzu
w formie pisemnej, opakowaniach zaadresowanych i oznakowanych jak podano w ust. 12 i ust.
12.1. niniejszej SIWZ z dopiskiem „OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA” lub „OFERTA
ZAMIENNA”, w miejscu i czasie opisanym w § 11.1. i § 11.2. niniejszej SIWZ, przez osobę
posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższej czynności.
18. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej
nie będzie otwierana.
19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę.
19.1. Wycofując ofertę wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w opakowaniu
zaadresowanym i oznakowanym jak w podano w ust. 12 i ust. 12.1. niniejszej SIWZ, dodatkowo
oznaczonym napisem „WYCOFANA”.
19.2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 19.1. niniejszej SIWZ wykonawca musi załączyć
dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym, a oświadczenie powinno być
podpisany przez osoby upoważnione.

§ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert
1.1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 95-200 Pabianice,
ul. „Grota” Roweckiego 3, I piętro, pokój nr 61 codziennie z wyjątkiem sobót i
niedziel w godzinach 8:00– 16:00.
2. Termin składania ofert
2.1. Termin składania ofert upływa dnia 21 listopada 2013 r. o godz. 9:30
2.2. Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem liczy się data i godzina dostarczenia do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. „Grota” Roweckiego 3, I piętro, pokój nr
61.
2.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.
3. Miejsce i data otwarcia ofert
3.1. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2013 r. o godz. 10:00
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. „Grota”
Roweckiego 3, parter, pokój nr 41.
3.2. Uczestnictwo w otwarciu ofert Zamawiający pozostawia się do decyzji wykonawców.
4. Otwarcie ofert – cześć jawna
4.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie i w miejscu określonym w ust. 3.1. niniejszej
SIWZ.
4.2. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
4.3. W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokona:
a) sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami.
b) zbadania czy oferty zostały złożone w terminie.
c) wycofania ofert z napisem „wycofana”.
d) poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
e) dokona otwarcia pozostałych ofert.
4.4. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia
publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.
4.5. Informację, o której mowa w ust. 4.3. lit. d) i ust. 4.4. niniejszej SIWZ Zamawiający przekaże
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
4.6. Zamawiający może sporządzić protokół z części jawnej otwarcia ofert, zawierający
uwzględnienie ewentualnych uwag osób obecnych w trakcie publicznego otwarcia ofert.

5. Badanie ofert – część niejawna
5.1. W części niejawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
dokona sprawdzenia, czy oferty:
a) wpłynęły od wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym postępowaniu
udzielenie zamówienia publicznego.
b) zostały prawidłowo podpisane.
c) odpowiadają wymaganiom podanym w niniejszej SIWZ i zawierają odpowiednie dokumenty
oraz oświadczenia.
d) odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie.
6. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może od wykonawców
żądać wyjaśnień treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 8.1. niniejszej SIWZ,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Uzupełnianie oraz wyjaśnianie dokumentów i oświadczeń:
7.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26
ust. 3 ustawy.
7.2. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
a) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
b) spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
8. Poprawianie omyłek w ofertach
8.1 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
8.2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący
sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar,
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny;

9. Rażąco niska cena
9.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9.2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Wykluczenie wykonawcy.
10.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę jeśli zajdą przesłanki określone w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy.
10.2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem
art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy.
10.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10.4. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.
10.5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
11. Odrzucenie oferty
11.1. Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę stosownie do postanowień art. 89 ust. 1
ustawy, jeżeli:
a) będzie niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 8.1. lit. c) niniejszej SIWZ.
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 8.1. lit. c) niniejszej SIWZ.
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12. Unieważnienie postępowania
12.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione jeżeli zajdą
przesłanki określone w art. 93 ust 1 ustawy, jeżeli
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty
do ceny oferty najkorzystniejszej oferty.

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zgodnie z
postanowieniami ust. 12.4. niniejszej SIWZ
12.3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawierać będzie uzasadnienie faktyczne
12.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12.5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególność kosztów przygotowania oferty.
12.6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
§ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
1.1. Wykonawca określi cenę brutto za jeden litr oleju opałowego
1.1.1 Cena, o której mowa w ust. 1.1 niniejszej SIWZ powinny być określone kwotowo z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Wykonawca pomnoży cenę brutto 1 litra oleju opałowego przez przewidywaną
maksymalną ilość dostarczanego oleju opałowego w wysokości 90.000 litrów.
Otrzymany wynik stanowić będzie cenę oferty.
2. Zmiana ceny 1 litra oleju opałowego wymienionej w ust. 1 niniejszej SIWZ może nastąpić
jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy zamieszczonym w niniejszej SIWZ.
3. Inne, wyżej nie wymienione zastrzeżenia i klauzule.
1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu do kotłowni olejowych
zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3.

2) Wszelkie wartości ceny dostaw muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(grosze).
3) Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z
pźn. zm.). Stosownie do postanowień § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca
2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 68 poz. 360 z pźn. zm.), kwoty wykazane w fakturze
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4) Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Jeżeli złożona oferta zawiera inną stawkę podatku VAT niż powszechnie obowiązująca,
wykonawca przedłoży wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem podstawy prawnej
zastosowania innej stawki podatku.
6) W przypadku nie określenia stawki podatku VAT zamawiający ustali ją na podstawie obliczonego
podatku VAT. Ustalona w ten sposób stawka musi być zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pźn. zm.).
7) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto dostawy 90.000 litrów oleju
opałowego.
§ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału w
postępowaniu i warunkami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie
ceną brutto za jeden litr oleju opałowego podaną przez wykonawcę w formularzu
ofertowym. Cena – 100 %
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

§ 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1.1. wyborze najkorzystniejszych ofert, podając nazwy (firmę) i adresy wykonawców,
których oferty wybrano i uzasadnienie ich wyboru,
1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 1.1. – 1.3. niniejszej SIWZ, również na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach: www.mosir.pabianice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający: zawiadomi
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są dopełnić następujących formalności:
4.1. przedłożyć projekt umowy z podwykonawcą lub umowy z podwykonawcami, jeżeli
zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części lub całości zamówienia, lub
4.1.1.przedłożyć projekt umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez
konsorcjum wykonawców.
4.2. podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na któe przelewane
będą środki finansowe za wykonane dostawy,
4.3. wskazać na piśmie osobę (osoby) upoważnione do podpisania umowy, o ile umowę ma
(mają) podpisać osoba (osoby) nie wymienione w dokumentach złożonych wraz z ofertą lub w
dokumencie, o którym mowa w § 10.1.3. niniejszej SIWZ. Upoważnienie do podpisania umowy
jest niezbędne także jeżeli nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10.2.1. i § 10.3.1.
niniejszej SIWZ.
4.4. w przypadku, gdy ofertę złożyła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela firmy oraz numer w ewidencji
działalności gospodarczej.
4.5. jeżeli wartość zobowiązania wynikającego z umowy która zostanie podpisana, dwukrotnie
przewyższa wysokość kapitału zakładowego, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
uchwały wspólników o rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do świadczenia o
wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego lub umowy spółki która
stanowi, że do zaciągania zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego uchwała wspólników nie jest konieczna (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej).

§ 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wyłonionych w drodze niniejszego postępowania, aby
zawarli z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy.
1.1. Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ i został określony w niniejszej SIWZ.
2. Ewentualne propozycje zmian do wzoru umowy, proponowane przez wykonawcę
uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 7.3.1. i § 7.3.2. niniejszej SIWZ.
3. Propozycje ewentualnych zmian wzoru umowy muszą być opatrzone nazwą składającego
wykonawcy.
4. Kopie stanowiska Zamawiającego w sprawie zmian projektu umowy (bez ujawniania
nazwy wykonawcy, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie
przesłane do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ i będą dla
nich wiążące.
5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
1.2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
1.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy.
1.4. Środkami ochrony prawnej przysługującemu wykonawcy są odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, zwanego dalej „Prezesem Izby” i skarga do sądu.
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
3.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie ust.2.2. niniejszej SIWZ.
3.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
3.3. Na czynności, o których mowa w ust.3.2. niniejszej SIWZ, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem ust.2.2. niniejszej SIWZ.
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4.1. – 4.2. niniejszej SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą, zwaną dalej „Izbą”, orzeczenia.
6.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.
6.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
6.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem
12.4.Postępowanie w sprawie skarg regulują przepisy art. 198a – 198g ustawy.

ROZDZIAŁ II
DODATKOWE POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
§ 18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawcę ofert częściowych.
§ 19. MAKSYMALNA LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE
UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§ 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3, ORAZ O
OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego
zamówienia, wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości niniejszego
zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
§ 21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawcę ofert wariantowych.
§ 22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed
upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane telefaksem lub
drogą elektroniczną na następujący numer i adresy:
2.1. tel/fax: 042 212 10 54
2.2. e – mail : biuro@mosir.pabianice.pl
§ 23. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
1. Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą nastąpi w polskich złotych PLN bez względu
na uwarunkowania wykonawcy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych.
§ 24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzenia aukcji elektronicznej w
celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
§ 25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
§ 26. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ
PODWYKONAWCOM, A TAKŻE PODANIE NAZW (FIRM) PROPONOWANYCH
PODWYKONAWCÓW
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub
całości zamówienia podwykonawcom.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej
ofercie części lub całości zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
§ 27. OKREŚLENIE CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ
POWIERZONE PODWYKONAWCOM
Zamawiający nie określa części zamówienia które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

ROZDZIAŁ IV
INNE POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
§ 28. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA
1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po
unieważnieniu postępowania.
2. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych,oświadczenia, zawiadomienia, wnioski,
inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, przy czym oferty są
jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4. Ujawnienie treści protokołu i załączników do protokołu odbywać się będzie według poniższych
zasad, tj. zamawiający:
a) udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
c) wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności dokonana zostanie czynność
przeglądania,
d) umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie.
4.1. Udostępnienie będzie miało wyłącznie miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.
§ 29. DODATKI
Dodatkami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, odpowiadającym swoim
rodzajem i wartością dostawom stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że dostawy te zostały
wykonane należycie.
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
4. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy swoich zasobów do realizacji
zamówienia.
5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
6. Wzór oświadczenia wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy
7. Wzór formularza oferty.
8. Wzór umowy.

ROZDZIAŁ V
FORMULARZE DODATKÓW DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodatek nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Dodatek nr 2. Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, odpowiadającym
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że
dostawy te zostały wykonane należycie.
Dodatek nr 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
Dodatek nr 4. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy swoich zasobów do
realizacji zamówienia.
Dodatek nr 5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Dodatek nr 6. Wzór oświadczenia wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy
Dodatek nr 7. Wzór formularza oferty.
Dodatek nr 8. Wzór umowy.

Dodatek Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości minimalnej 20.000 litrów a
w ilości maksymalnej 50.000 litrów do kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy
ul. „Grota” Roweckiego 3, cyklicznie w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do:
a) dnia 31 grudnia 2014 roku, lub
b) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostawy 50.000 litrów oleju opałowego, lub
c) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostaw oleju opałowego, za łączne wynagrodzenie
brutto do kwoty określonej w § 5 ust.1 wzoru umowy określonego w niniejszej SIWZ.
Olej opałowy powinien spełniać wymagania obowiązującej w Polsce normy jakościowej PNC-96024:2011 dla gatunku L1
Nazwa parametru

Wartości

Gęstość w temp. 15 C (kg/m3)

max. 860

Wartość opałowa (MJ/kg)

min. 42,6

Temperatura zapłonu (oC)

min. 56

Lepkość kinematyczna w 20oC (mm2/s)

max. 6,00

Skład frakcyjny:
- do 250o C destyluje, % (v/v)
- do 350o C destyluje, % (v/v)

max. 65
min. 85

Temperatura płynięcia, (oC)

max. -20

Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, % (m/m)

max. 0,3

Zawartość siarki, % (m/m)

max. 0,10

Zawartość wody, (mg/kg)

max. 200

Zawartość zanieczyszczeń stałych, (mg/kg)

max. 24

Pozostałość po spopieleniu, % ( m/m)

max. 0,01

Barwa

Czerwona

- barwnik typu Solvent Red 164 (mg/litr) lub

min. 6.6*

- barwnik typu Solvent Red 19 (mg/litr)*

min. 6.3*

* Parametry barwnika czerwonego oraz znacznika zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. nr
157, poz. 1054)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot 09135100 – 5
Dodatkowe przedmioty --1. Podana powyżej ilość zamawianego oleju opałowego została przyjęta szacunkowo na podstawie
zużycia w poprzednich sezonach grzewczych. Jest to ilość oleju opałowego, którą wykonawcy
winni byli uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty, ale służyła ona będzie wyłącznie do porównania
ofert.
2. Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw oleju opałowego będzie zależna od potrzeb

Zamawiającego, a określenie maksymalnej nieprzekraczalnej ilości nie będzie mogło - w razie
mniejszych potrzeb - być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy.
3. Docelowa ilość oleju opałowego w okresie umownym nie jest bowiem możliwa do
określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków meteorologicznych, niezależnych od
Zamawiającego.
4. Realizacja dostaw w ramach umowy odbywać się będzie na podstawie zamówienia
przekazanego przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy,
szczegółowo określającego ilość zamawianego oleju opałowego.
5. Każdorazowa dostawa oleju opałowego będzie realizowana w ciągu 48 godzin od
chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym w
przypadku złożenia zamówienia w piątek realizacja zamówienia musi nastąpić w najbliższy
poniedziałek do godz. 12.00.
6. Olej opałowy dostarczany będzie przez Wykonawcę specjalistycznym sprzętem ciśnieniowym z
zalegalizowanym dystrybutorem, bezpośrednio do kotłowni olejowych zlokalizowanych w
Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3.

Dodatek Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW,
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM
OKRESIE
Nazwa Wykonawcy..............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Telefon ..........................................................
Teleks......................................................................................................................................
NIP .................................................................
REGON ........................................................
PESEL …………………………………………….
Składając ofertę na wykonanie zamówienia publicznego na „Dostawy oleju opałowego do
kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach, ul. „Grota” Roweckiego 3”
przeprowadzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w trybie przetargu
nieograniczonego, oświadczam* / oświadczamy*, że zrealizowałem* / zrealizowaliśmy*
(rozpocząłem i zakończyłem)* / (rozpoczęliśmy i zakończyliśmy)* w ciągu ostatnich …. lat*miesięcy*, następujące dostawy:
Lp.

Nazwa i wielkość
dostawy

Okres
Nazwa odbiorcy i
wykonywania jego adres
dostawy (od do)

Wartość
dostawy

Rodzaj
dokumentu
potwierdzającego,
że dostawa
została wykonana
należycie**

* niepotrzebne skreślić
** należy załączyć odpowiedni dokument
..........................................., dnia ..................................... 2013 r.

…………………………………………..
podpis i pieczątka imienna wykonawcy

Dodatek Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1
W ZWIĄZKU Z ART. 44 USTAWY
Nazwa Wykonawcy..............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Telefon ..........................................................
Teleks......................................................................................................................................
NIP .................................................................
REGON ........................................................
PESEL …………………………………………….
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawy oleju
opałowego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3”
przeprowadzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w trybie przetargu
nieograniczonego oświadczam* – oświadczamy* że, spełniam* spełniamy* warunki udziału w
tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Posiadam* - posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadam* - posiadamy* niezbędną wiedzą i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Dysponuję* - dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się* - znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
* niepotrzebne skreślić lub usunąć

............................................., dnia .......................2013 r.

..........................................................
podpis i pieczątka imienna wykonawcy

Dodatek Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZOBOWIĄZANIE
Nazwa Podmiotu..............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Adres Podmiotu ..............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Telefon ..........................................................
Teleks......................................................................................................................................
NIP .................................................................
REGON ........................................................
PESEL …………………………………………….
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………*
Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
………………………………………………………………………………..
pod nr …………………….*
Działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

1)……………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

2) ………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

Zobowiązuję się* - zobowiązujemy się* oddać do dyspozycji
…………………………………………………………………………………….
nazwa i adres wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
składającemu ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........................................................
nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

przeprowadzanego przez
…………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres zamawiającego

następujące moje* - nasze* zasoby na okres korzystania z nich przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego:

POTENCJAŁ TECNICZNY*
Lp.

Opis (rodzaj, nazwa
producenta, model)

Liczba
jednostek

Rok
Produkcji

Wydajność
Wielkość

Forma
dysponowania

Zakres
czynności
wykonywanych
w realizacji
zamówienia

Forma
dysponowania

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA*
Lp.

Nazwisko i imię

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe**

Doświadczenie i
wykształcenie

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA*
Niniejszym oświadczam* - oświadczamy* iż oddane do dyspozycji wyżej wymienionego
wykonawcy osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają następujące
uprawnienia:
Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj i zakres uprawnienia
(należy podać rodzaj dokumentu, organ
wydający, datę wydania, sygnatura
dokumentu, zakres uprawnienia, termin
ważności)

Dane potwierdza
(np. dane z zaświadczenia o
wpisie na właściwą listę*)

WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE*
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ZDOLNOŚCI FINANSOWE*
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………, dnia ……………2013 r.

………………………………………….
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Dodatek Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Nazwa Wykonawcy..............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Telefon ..........................................................
Teleks......................................................................................................................................
NIP .................................................................
REGON ........................................................
PESEL …………………………………………….
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy oleju
opałowego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3”
przeprowadzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w trybie przetargu
nieograniczonego oświadczam* – oświadczamy* o braku podstaw do wykluczenia mnie* - nas* z
przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pźn. zm.), który stanowi, co
następuje:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) 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;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy 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;
2) 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;
3) 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;
4) 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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) –
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.

….........................................., dnia …...................2013 r.

..........................................................
podpis i pieczątka imienna wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Dodatek Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST.1 PKT. 2 USTAWY
Nazwisko i imię Wykonawcy …………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Telefon .................................................
Teleks / telefax ..............................................................
NIP ................................
REGON .....................................
PESEL …………………………..
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy oleju
opałowego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3”
przeprowadzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w trybie przetargu
nieograniczonego oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego
postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z pźn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
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.
.............................................., dnia .......................2013 r.

..........................................................
podpis i pieczątka imienna wykonawcy

Dodatek Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
...............................................
(pieczątka wykonawcy/wykonawców)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. „Grota” Roweckiego 3
95-200 PABIANICE
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia
publicznego na dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w
Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3 (Hala Tenisowa).
JA* / MY* NIŻEJ PODPISANY* / PODPISANI*
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)**
NIP ............................................................
REGON ....................................................
1. SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na dostawy oleju opałowego do kotłowni
olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3 (Hala Tenisowa).
2. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia i uznaję* / uznajemy* się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ* / OFERUJEMY* dostawę oleju opałowego w ilości maksymalnej 50.000
litrów za kwotę brutto w wysokości …………….... zł (słownie złotych: …........................................
...................................................................................przy cenie brutto za 1m3 (1000 litrów) oleju
opałowego na dzień ……................ 2013 r. wynoszącej …………………… zł (słownie
złotych:.........................…..................................................................................................................).
3.1 Cena hurtowa 1m3 (1000 litrów) oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
(wcześniej olej opałowy lekki Ekoterm Plus) publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN
S.A. na dzień 5 listopada 2013 r. wynosi – 2.946,00 zł
co oznacza, że:
a) obowiązujący podatek VAT od 1m3 oleju, stawka VAT 23 % - 677,58 zł.
b) cena brutto 1m3 oleju wg PKN ORLEN S.A. Wynosi – 3.623,58 zł

3.2 Stosunek oferowanej przeze mnie* - przez nas* ceny brutto 1m3 oleju opałowego
na dzień ………………………… 2013 r. do ceny brutto 1m3 oleju napędowego
grzewczego Ekoterm Plus wg PKN ORLEN na dzień 5 listopada 2013 r. wynosi:
Oferowana przez Wykonawcę cena brutto 1m3 oleju opałowego
---------------------------------------------------------------------------------- = --------- =
Cena brutto 1m3 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus wg PKN ORLEN S.A. na dzień 5
listopada 2013 r.
(Uwaga! Obliczony powyżej współczynnik należy podać z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku)
3.3 ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do zapewnienia na własny koszt dostępu do
strony internetowej PKN ORLEN S.A., na której publikowane są ceny hurtowe 1m3 oleju
opałowego.
3.4 ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do przedkładania zamawiającemu
wraz z każdą fakturą za dostawą oleju opałowego, wydruku ze strony internetowej PKN ORLEN
S.A. zawierającego cenę hurtową 1m3 oleju opałowego aktualną na dwa dni przed każdą dostawą.
4. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że oferowany olej opałowy spełnia wymogi
normy jakościowej PN-C-96024:2011 dla gatunku L1.
5. ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do sprzedaży i dostawy odpowiednich
ilości oleju opałowego, zamówionych przez Zamawiającego w ilości minimalnej 20.000
litrów a w ilości maksymalnej 50.000 litrów, od dnia 1 stycznia 2014 r. do:
a) dnia 31 grudnia 2014 roku, lub
b) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostawy 50.000 litrów oleju opałowego, lub
c) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostaw oleju opałowego, za łączne wynagrodzenie
brutto do kwoty określonej w § 5 ust.1 wzoru umowy określonego w niniejszej SIWZ.
5.1. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ* - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ* do sukcesywnej dostawy
zamawianych przez Zamawiającego ilości oleju opałowego w okresie obowiązywania
umowy.
5.2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ* - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do każdorazowej dostawy oleju
opałowego w ciągu 48 godzin od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub
pocztą elektroniczną, przy czym w przypadku złożenia zamówienia w piątek realizacja zamówienia
nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12.00.
6. AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ* / ZREALIZUJEMY* sami* / przy udziale niżej
wymienionych podwykonawców*:
a) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(nazwa (firma) podwykonawcy, zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności)
b) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
(nazwa (firma) podwykonawcy, zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności)
8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki* / konsorcjum* dla potrzeb
realizacji niniejszego zamówienia jest następujący***:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów
zawartych w ofercie na stronach od nr ........ do nr ........ – niniejsza oferta oraz wszelkie
załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru
umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję* /
zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej oferty należy kierować
na poniższy adres:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
12. OFERTĘ niniejszą składam* / składamy* na .......... kolejno ponumerowanych
stronach.
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są:
a) upoważnienie do podpisania umowy*
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy* / wykonawców*,
c) ........................................................................................................................................
d) ........................................................................................................................................
e) ........................................................................................................................................
14. WRAZ Z OFERTĄ składam* / składamy* następujące oświadczenia i dokumenty
na .............. kolejno ponumerowanych stronach:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu*.
2) koncesję nr ………………………………. na obrót paliwami ciekłymi*.
3) zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne*
- zaświadczenie o przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych
płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat albo o przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu* rozłożeniu na
raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu*.
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat* zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności* - zaświadczenie o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji

właściwego organu*.
5) aktualny odpis z właściwego rejestru*
6) oświadczenie wykonawcy będącego osoba fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy*.
7) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy*.
8) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane
należycie*.
9) zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do mojej dyspozycji swoich zasobów*.
10) ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
11) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
12) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
13) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...................................., dnia ................................ 2013 r.

...........................................................
podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawc

* niepotrzebne skreślić,
** w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum,
*** wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja.

UMOWA NR …. /14
zawarta w Pabianicach w dniu ................................. pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3,
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …………… oraz REGON …………, reprezentowanym
przez:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
a
................................................... wpisanym w dniu......................................., do ......................
..................................................................................pod numerem ...........................................
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ..................... oraz REGON ...........................................
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
PODSTAWA PRAWNA
§1
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z ustawą z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 113. poz. 759 z pźn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a
Wykonawcy przyjmują do realizacji dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych
zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3 (Hala Tenisowa).
PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu oleju opałowego
w ilości minimalnej 20.000 litrów a w ilości maksymalnej 50.000 litrów a Zamawiający
zobowiązuje się do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.
2. Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw oleju opałowego będzie zależna od potrzeb
Zamawiającego, a określenie maksymalnej nieprzekraczalnej ilości nie będzie mogło - w
razie mniejszych potrzeb - być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. Miejscem dostawy i wydania przedmiotu zamówienia, jak również miejscem odbioru
faktur jest siedziba Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej niż maksymalna ilość litrów oleju
opałowego wskazana w ust. 1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych
roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w razie zamówienia mniejszej niż maksymalna
ilość litrów oleju opałowego wskazana w ust.1.
OŚWIADCZENIA
§3
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej,
w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy oraz posiada stosowne koncesje na obrót
paliwami płynnymi.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne
dla realizacji zamówienia, będącego przedmiotem mniejszej umowy.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§4
1. Sprzedaż i dostawa odpowiednich ilości oleju opałowego, zamówionych przez Zamawiającego,
będzie realizowana cyklicznie przez Wykonawcę od dnia 1 stycznia 2014 r. do:
a) dnia 31 grudnia 2014 roku, lub
b) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostawy 50.000 litrów oleju opałowego, lub
c) do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostaw oleju opałowego, za łączne wynagrodzenie
brutto do kwoty określonej w § 5 ust.1. Niniejszej umowy.
2. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest realizować kolejne dostawy
oleju opałowego, najdalej w ciągu 48 godzin od chwili złożenia faksem lub pocztą elektroniczną
kolejnego zamówienia przez Zamawiającego, przy czym w przypadku złożenia zamówienia w
piątek realizacja zamówienia musi nastąpić w najbliższy poniedziałek do godz. 12.00.
3. Zamówienia, w imieniu Zamawiającego, składane będą przez Pana Tomasza Kloze lub osoby
przez niego upoważnione.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§5
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu
zamówienia w ilości maksymalnej 40.000 litrów, nie przekroczy kwoty ..................... zł (słownie
złotych ..............................................) w okresie obowiązywania umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za faktycznie dostarczony olej opałowy,
z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty z tytułu
należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia w tym, w szczególności cenę oleju opalowego, cenę opakowań, cła, koszty transportu,
ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oferowana przez Wykonawcę cena brutto 1m3 (1000 litrów) oleju opałowego na dzień ……….
2013 r. wynosi ……............. zł (słownie złotych: ……………………………................................ ).
5. Zamawiający lub Wykonawca mogą wystąpić o zmianę ceny 1m3 oleju opałowego
w okresie obowiązywania niniejszej umowy. W takim przypadku stosunek ceny brutto 1m3 oleju
oferowanej przez Wykonawcę do ceny hurtowej brutto 1m3 oleju napędowego grzewczego
Ekoterm Plus (wcześniej olej opałowy lekki Ekoterm Plus) publikowanej w Internecie przez PKN
ORLEN S.A. pod adresem: http://www.orlen.pl/ nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego
niż podany w ofercie.
Na dzień ogłoszenia o zamówieniu tj. na dzień 5 listopada 2013 r. cena hurtowa (bez podatku VAT)
publikowana w Internecie przez PKN ORLEN S.A. 1m3 oleju napędowego grzewczego Ekoterm
Plus wynosiła 2,946,00 zł co oznacza, że:
a) obowiązujący podatek VAT od 1m3 oleju, stawka VAT 23 % - 677,58 zł.
b) cena brutto 1m3 oleju wg PKN ORLEN S.A. Wynosi – 3.623,58 zł
a stosunek ceny brutto 1litra oleju oferowanej przez Wykonawcę do ceny brutto 1m3 oleju
oferowanej przez PKN ORLEN S.A. (do czterech miejsc po przecinku)

wynosił ............. : ….......... = ......... .
Po zmianie ceny stosunek ten nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu wraz z każdą fakturą
za dostawę oleju opałowego, wydruku ze strony internetowej PKN ORLEN S.A. zawierającej
cenę hurtową 1m3 oleju opałowego aktualną na dwa dni przed każdą dostawą.
7. Zmiana ceny za 1m3 oleju opałowego nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki budżetowe w planie finansowym
na rok 2014 .
SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
§6
Zamawiający przewiduje, iż zamówienia oleju opałowego, udzielane będą sukcesywnie w okresie
obowiązywania niniejszej umowy, zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego.
WARUNKI DOSTAWY
§7
1. Olej opałowy zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu atest (y) lub
świadectwo (a) jakości towaru, wystawione przez producenta
3. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego i jakościowego
podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron, którym ze strony Zamawiającego jest Pan
Tomasz Kloze lub upoważniona przez niego osoba.
4. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca.
GWARANCJA
§8
1. Wykonawca gwarantuje dostawy olej opałowego, który będzie spełniał wymogi Polskiej
Normy PN – C – 96024.
Dane fizykochemiczne oleju opałowego:
1) gęstość w temperaturze 15 °C - nie wyższa niż 860 kg/m3,
2) wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg.
3) temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 °C
4) lepkość kinematyczna w temp. 20 °C - nie wyższa niż 6,00 mm2/s
5) skład frakcyjny
a) do 250 °C destyluje - nie więcej niż 65 % (v/v)
b) do 350 °C destyluje - nie mniej niż 85 % (v/v)
6) temp. płynięcia - nie wyższa niż - 20 °C
7) pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej - nie więcej niż 0,3%
(m/m)
8) zawartość siarki - nie więcej niż 0,10 %(m/m)
9) zawartość wody - nie więcej niż 200 mg/kg.
10) całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych - nie więcej niż 24 mg/kg.
11) pozostałość po spopieleniu - nie więcej niż 0,01% (m/m)

12) barwa : barwnik typu Solvent Red 164, (mg/litr) – czerwona lub barwnik typu Solvent Red 19,
(mg/litr)
13) znacznik Solvent Yellow 124, (mg/litr)
2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru oleju opałowego nie spełniającego wymagań Polskiej
Normy PN – C – 96024 i dostarczenia oleju spełniającego tę normę, w terminie 48 godzin od chwili
zawiadomienia faksem o zaistnieniu wady.
3. Wszelkie koszty związane z udzieloną gwarancją ponosi Wykonawca.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony olej nie spełnia
wymogów określonych w ust. 1, wszelkimi kosztami przeprowadzonych badań zostanie
obciążony Wykonawca.
5. Wykonawca gwarantuje, że olej opałowy będzie spełniał wymogi określone w ust. 1 przez
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia odbioru.
WARUNKI PŁATNOŚCI
§9
1. Płatność wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy, będzie następować
każdorazowo przelewem za zrealizowaną dostawę w ramach niniejszej umowy , na konto
podane przez Wykonawcę w niniejszej umowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączone będą kopie
protokołu odbioru. Warunkiem wystawienia faktury, jest odbiór dostawy zgodnie
z postanowieniami § 7 ust. 4 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur odrębnie dla każdej dostawy.
3. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu
bankowego na rachunek Wykonawcy:
Bank-..............................................................................................................................
Nr konta-........................................................................................................................
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
6. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami
w ustawowej wysokości.
7. Podmioty objęte mianem Zamawiającego są odpowiedzialne, względem Wykonawcy
za zapłatę za dostarczony oleju opałowy oddzielnie w części, o której mowa w ust. 2
i nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania.
KARY UMOWNE
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie oleju opałowego – kary w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego
oleju opałowego za każdy rozpoczęty okres 24 godzin zwłoki w jego dostawie;

b) za zwłokę w wymianie oleju opałowego na wolny od wad - kary w wysokości 1%
wartości brutto dostarczonego oleju opałowego za każdy rozpoczęty okres 48 godzin
zwłoki w jego wymianie,
c) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust. 1 umowy,
d) w przypadku odstąpienia od umowy cząstkowej przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20% wartości brutto tej części umowy cząstkowej,
która nie została zrealizowana.
2. Zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin od momentu przekazania faksem zamówienia dla
danej dostawy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy cząstkowej, bez dalszych
wezwań Wykonawcy do jej wykonania.
3. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 11
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego
z powodu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego będące wynikiem dostaw, dokonane
przez Wykonawcę, lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie
oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę,
przez tego Zamawiającego, który doznał szkody.
SPORY
§ 12
1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy
powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca
rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek
z art. 145 Prawa zamówień publicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. Wykonawca realizujący dane zamówienie nie może powierzyć wykonania umowy osobie
trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z zawartej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli
stron.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIĄJACY:

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA:

