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Znak postepowania:   11/ZP/2017  

                  

                                                                                                                                                         
 

. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na dostawy oleju opałowego lekkiego oraz dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego w trybie  

przetargu nieograniczonego  

 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP;  

 

 

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1579 z późn. zm.),, zwana dalej Pzp lub ustawą,  
 

 

Biuletynie Zamówień Publicznych   pod numerem     601271-2017 z dnia 12.10.2017 r. 

na stronie internetowej www.szpital.sejny.pl     od  12.10.2017 r. 

w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń      od  12.10.2017 r. 

 

 

Termin składania ofert      19.10.2017r.     godz. 11:00 

 

Termin otwarcia ofert      19.10.2017r.     godz. 11:30 

 

 

 

 

 
KOD CPV: 09.13.51.00-5 olej opałowy, 09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa, 09.13.41.00-8 olej napędowy. 
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1.       Dane Zamawiającego 

 

 

1.1. Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

ul. dr E. Rittlera 2  

16 – 500  Sejny 

 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Jolanta Szafranowska  

Numer faks do korespondencji:    875 172 335 

Telefon                                             875 172 319 

E-mail do korespondencji: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl;  

Adres strony internetowej: www.szpital.sejny.pl;     

Korespondencja pisemna:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach; 

Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35. 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 11/ZP/2017   - Wykonawcy 

we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

     

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy. 
2.2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego i tankowanie pojazdów z podziałem na dwa zadania  zgodnie z  

załącznikiem nr 5 do SIWZ.  

Zadanie nr 1 – Dostawa oleju opałowego lekkiego. 

Zadanie nr 2 – Dostawa benzyny bezołowiowej Pb i oleju napędowego ON. 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.  

3.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oferowanego towaru. Wykonawca obowiązany jest  zaoferować towar spełniający wymagania 

aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 25 marca 
2010 r. w sprawie metod badań jakości paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 247 ze zm.).   

3.4. W zakresie  I części zamówienia zawartość siarki w oleju opałowym lekkim nie może przekraczać 0,1 % w oferowanym oleju opałowym 

lekkim. Dostawa oleju opałowego lekkiego obejmuje sukcesywną dostawę towaru w ilościach wskazanych przez Zamawiającego do 
zbiorników kotłowni znajdujących się przy budynkach: 

 Szpital  Powiatowy w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 1, 

3.5. W zakresie II części zamówienia dostawy benzyny bezołowiowej Pb i oleju napędowego ON odbywać się będą na zasadzie tankowania 

do zbiorników pojazdów służbowych Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Sejny, co najmniej w godz. 6:00-

22:00. 

3.6. Wykonawca zapewnia bezgotówkowe rozliczanie transakcji we wszystkich stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski. 

3.7. Każde bezgotówkowe tankowanie będzie rejestrowane wg własnych zasad Wykonawcy wystawionych imiennie na kierowcę pojazdu, 

we wszystkich stacjach paliw Wykonawcy. 

3.8. Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w formularzach parametrów technicznych (załącznikach nr 5 do SIWZ) 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania 
zamówienia (oferty wariantowej) ani nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom 

[wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym]. 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB 
ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP. 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

mailto:zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
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5. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  

                      
5.1. Okres realizacji zamówienia: okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

5.2.  Termin i warunki płatności: 

 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot umowy w terminie  do 30 dni od  daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

 

 

 

6.  WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
6.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

 Warunki udziału w postępowaniu 

 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie, a za wstępne spełnienie warunków uzna złożenie wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie, a za wstępne spełnienie warunków uzna złożenie wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

Posiadanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi objętymi zamówieniem zgodnie z art. 

32 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 poz. 220 ze zm.)  

Zamawiający uzna za wstępne spełnienie warunku złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

 
 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 
7.1.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy 

Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić  naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna 
przedstawione dowody za wystarczające. 

 

7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE  WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

 

8.1.   Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 



4 

 

 

Lp. Wymagany dokument 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

 

Lp. Wymagany dokument 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie 

zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
8.5. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

 Przedłożyć koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi objętymi zamówieniem zgodnie z 

art. 32 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 poz. 220 ze zm.). 

 

 
8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 

       ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1)   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

 

1. 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 

1 ustawy Pzp. 

2)   Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 

Lp. 
Wymagany dokument 

 

1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

3)  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 

należy przedłożyć: 

Lp. 
Wymagany dokument 

1. oświadczenie 
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Oświadczenie, że dostarczony towar będzie zgodny z polskimi normami i przepisami prawa i zobowiązujemy się do dostarczenia 
na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego towaru z polskimi 

normami i przepisami prawa.  

 

 

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

 

 

8.6.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na 

        każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
8.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 

       W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego 

posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania 
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych. 

       Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

8.8. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

       Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które dotyczą każdego z nich. 

       Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
 

8.9. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 

8.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 

wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku. 

 

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

   9.    INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH    

OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 

 
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt. 7 niniejszej SIWZ. 

 
9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

L.p.  Wymagany dokument 

1 FORMULARZ OFERTOWY sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej – załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

 FORMULARZ ofertowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 

 

2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania 
przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie 

oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty 

występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest 

podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest 

postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub 
kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.  
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9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt.8.1 SIWZ. 
 

9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.5 ppkt. 1 i 2 SIWZ. 
 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 

które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących   
    wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 

 

 

   10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

 
10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i 

        podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

 
10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 
 

   11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
11.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem). 

 

11.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie   
prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać zakres umocowania. 

 
11.5. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z jej postanowieniami. 

 

11.6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od 
wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 

 

11.7. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

11.8. Zamawiający zastrzega ,że umowa regulująca współpracę pomiędzy Wykonawcami nie może zawierać zapisów, które byłyby 
         sprzeczne z zapisami umowy w SIWZ. 

 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
 



7 

 

12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 

 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
12.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
         tłumaczeniem na język polski. 

 

12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął   do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.5, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.5. 

 

12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a 
jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 

12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści 
SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

12.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
            Jolanta Szafranowska - tel.: (87) 517 23 19, e-mail: zamówienia.publiczne@szpital.sejny.pl  

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 

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

 
14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 

         ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
14.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

15.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 

15.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień   
niniejszej SIWZ. 

15.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca załączy do oferty 

wersje edytowalną wypełnionego formularza asortymentowo – cenowego oraz parametrów technicznych. 
 

15.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

 
15.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy 

czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe 
strony mogą być parafowane. 

mailto:zamówienia.publiczne@szpital.sejny.pl
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15.9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

15.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich 
dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

 

15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: dostawę oleju 

opałowego lekkiego oraz dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego. NIE OTWIERAĆ przed: 19.10.2017 r. godz. 

11:30”. 
 

15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod 

warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 15.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

15.13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat SP ZOZ w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, do dnia 

19.10.2017 r. do godz. 11:00. 

 
16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert. 

 

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.10.2017 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego. 
 

16.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

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

 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

 

17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z 

         dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

         tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

 
17.4. Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób, odrębnie dla każdej części zamówienia (pakietu) jeżeli dotyczy: 

Podać jednostkową cenę brutto każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Obliczyć wartość brutto każdej pozycji mnożąc podaną cenę jednostkową brutto przez ilość. 
c) Obliczyć wartość brutto pakietu, sumując wartości brutto wszystkich pozycji wchodzących w skład danego pakietu. Tak wyznaczona cena 

    oferty będzie podstawiona do wzoru podczas oceny ofert. 

d) Dodatkowo, dla każdej pozycji należy podać zastosowaną stawkę podatku (w %).   

 

17.5 Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania 

      przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale 
możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. 

 

17.6 Konieczne do poniesienia koszty Wykonawca ustala i oblicza samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy, 
zasad najlepszej wiedzy. 

 

17.7 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowym. 
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17.8 Zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 
17.9 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami Zamawiający 

potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty. 
 

17.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

17.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

 

 

 

18.1. Zadanie nr 1. 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA 

 

1 
 

 

CENA 
 

 

60 % 
 

2 TERMIN DOSTAWY  40% 

 
Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów: 

 

1/ Kryterium nr 1 „Cena” oceniane będzie jak niżej 

 

                                          C min 

                                 X =                      x  60 pkt.  

                                          C O 

 gdzie: 

X         –   wartość punktowa ocenianego kryterium 
Cmin  –   najniższa cena ze złożonych ofert 

Co       –   cena ocenianej oferty 

  
Maksymalna liczba punktów 60 pkt.  

  

 
2/ Kryterium nr 2 „Termin dostawy” oceniane będzie jak niżej: 

 

                                               TD min 

                                 TD =                        x  40 pkt.  

                                               TD bad 

 

gdzie: 

TD – termin dostawy 

TD min – najkrótszy oferowany termin dostawy 

TD bad – badany termin dostawy 

 

Założenia: 

 Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium „termin dostawy” w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze 

wzorem określonym powyżej. 

 Po przeliczeniu Wykonawca może uzyskać max. 40 pkt. w ramach kryterium „termin dostawy”. 

 

 

 Ocena końcowa oferty: 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium cena oraz termin dostawy.  

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

 

Założenie:  
1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach powyższych kryteriów, w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem 

określonym powyżej  
2) 100% – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt. w ramach wyżej wymienionych  kryteriów  (100% ze 100pkt.) 

 

3) Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie powyższych kryteriów.  Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 
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18.2. Zadanie nr 2 

 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA  

 

1 
 

 

CENA 
 

 

60 % 
 

2 CAŁODOBOWE TANKOWANIE POJAZDÓW 40% 

 
Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów: 

 

1/ Kryterium nr 1 „Cena” oceniane będzie jak niżej 

 

                                          C min 

                                 X =                      x  60 pkt.  

                                          C O 

 gdzie: 

X         –   wartość punktowa ocenianego kryterium 
Cmin  –   najniższa cena ze złożonych ofert 

Co       –   cena ocenianej oferty 

  

Maksymalna liczba punktów 60 pkt.  

  

 
2/ Kryterium nr 2 „Całodobowe tankowanie pojazdów”  

Za możliwość całodobowego tankowania pojazdów Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną liczbę pkt - 40 

 

 Ocena końcowa oferty: 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium cena oraz termin dostawy.  

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

Założenie:  
Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach powyższych kryteriów, w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem 
określonym powyżej  

100% – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt. w ramach wyżej wymienionych  kryteriów  (100% ze 100pkt.) 

Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie powyższych kryteriów.  Za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 

 
Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów 
oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.  

 

18.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 18.5, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 

18.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

18.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 

zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U.2017 poz. 847); 

       b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest     

zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
 

18.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

 
18.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
18.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
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19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i 

  została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

 
19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania 

zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.szpital.sejny.pl informacje, o których mowa w art. 

92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 
 

19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

 

20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający 

może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

22. 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 

 

 

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 
22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zamawiający działając 

w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
   1.1. zmiany terminu realizacji umowy: 

a) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, 

b) spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo       
zachowania należytej staranności. 

c) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w szczególności awariami,   

remontami, przebudowami dróg dojazdowych, 
   1.2 zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy 

czym zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian 

1.3) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.). 
1.4) obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym; 

1.5) zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy. 

1.6) zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 
       a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 

       b) rezygnacji podwykonawcy, 

       c) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 
 

22.3. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem formy pisemnej. 

22.4. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane. 
22.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU    

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

23.1. Środki ochrony prawnej 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 Pzp. 

 

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

 

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 
ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

 
23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
 

23.6. 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 przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 
23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

 

 
24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
 

I.  ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 

 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 -  Projekt umowy 

3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy  
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5-   Formularz parametrów technicznych.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

                                                                                                                  
 

 

 
          pieczęć firmowa Wykonawcy 

  ..................dnia............................ 

 

         

              FORMULARZ  OFERTOWY 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 
 

 
 

Pełna nazwa Wykonawcy /firma, , w zależności od podmiotu:  

Wypełnia Wykonawca  

Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) 
 

NIP: 
 

Regon 
 

 KRS /CEIDG  Działający zgodnie z wpisem do……….. prowadzonego przez……….  

pod numerem KRS/CEIDG …………….(jeżeli dotyczy): 

Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy ): 
 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: 

 

 

Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego 
zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące 

przedmiotowego postępowania: 

 

 

Kontakt internetowy (strona www. lub e-mail): 
 

 

E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę: 

 
 

Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli 
było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu): 

 

 

Numer konta bankowego na, które należy  dokonać zapłaty: 
 

 

II. Przedmiot oferty: 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 1 w cenie: 
 

Brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podatek vat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Oferujemy następujący termin dostawy:    ………………………………………………………………………. (termin podać w dniach) 

 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 2 w cenie: 
 

Brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podatek vat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Oferujemy całodobowe tankowanie pojazdów Zamawiającego: ……………………. (wpisać tak lub nie) 

 

 

III. Płatność 

 

Deklarujemy  termin płatności ……. dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, (nie krótszy niż 30 dni). 

 

IV. Oferujemy  
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V. Oświadczenia Wykonawcy : 

Oświadczamy, że: 

 
1. jestem małym/średnim przedsiębiorstwem: 

                 Tak 

                 Nie 
(Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EURO. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EURO.) 

 

2. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawartymi w niej warunkami umowy. Nie wnosimy zastrzeżeń co 
do ich treści i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z przedstawionymi warunkami, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego oraz do przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia niezwłocznie po jej podpisaniu. 

 
3. Oświadczamy, że dostarczony towar będzie zgodny z polskimi normami i przepisami prawa. Zobowiązujemy się do dostarczenia na każde 

żądanie Zamawiającego kopii  

 
4. przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego, 

5. wybór oferty nie będzie/ będzie1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego w VAT  informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty VAT. 

6. Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : 
 

       Tak *  Nie 

 
* w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć następujący zakres 

:................................................................................................................................................................................................................... 

 
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

9. Podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 
otwarcia ofert (art. 297 K.K.) 

11. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na …….. stronach kolejno ponumerowanych od 1 do ……………… . 
12. Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam 

      zamówienia to: ................................................................... nr tel. ............................................................. 

 
 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1/ ................................................................................. 

2/ ................................................................................. 
3/ ................................................................................ 

4/ .................................................................................                                                                         

 
……………………………………… 

Miejscowość / Data 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………… 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
 

1 Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Umowa (projekt dla zadania nr 1) 

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  

 

Zawarta dnia ……… 2017 r. w Sejnach pomiędzy: 

 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę, wyprodukowanego w ………. r. urządzenia medycznego, 

tj…………………………………………………….. zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1  do umowy (Formularz 

asortymentowo-cenowy) oraz zainstaluje urządzenie zgodnie z ofertą przetargową, stanowiącą od chwili zawarcia umowy integralną jej część. 

 

 

 

Załącznik  nr 2. Umowa- projekt w zakresie zadania nr 1 

 

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach,  

ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016297, numer REGON 

790317340, numer NIP 844-17-84-785, reprezentowanym ……………………….,  zwanym dalej jako „Zamawiający”, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanego dalej jako „Wykonawca”,  

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”, o następującej treści: 
 

§1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego ……………………… (załącznik nr….) zgodnie z 
ofertą przetargową, stanowiąca od chwili zawarcia umowy integralną jej część. 

 

§2. 
Dostawy …………………, o których mowa w § 1 realizowane będą w okresie od 

dnia ………………….. r. do dnia ……………………. r. 

 

§3. 

1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych zamówień 
przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w formie telefonicznej lub faksem. 

2. Dostawy, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpośrednio do zbiornika kotłowni Zamawiającego, 

mieszczącego się na terenie Sejn w ciągu 24 godzin od   chwili   otrzymania    bieżącego zamówienia   przekazanego   przez   Zamawiającego 
telefonicznie bądź faksem. 

    Zbiornik oleju opałowego znajdują się przy budynku Szpital Powiatowy w Sejnach, ul. dr. E. Rittlera 1. 

3. Dostawy, o których mowa w § 1 Wykonawca będzie realizował na koszt i ryzyko własne. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania bieżących dostaw w stosunku do ilości wykazanych w załączniku do umowy (Formularz 

ofertowo - cenowy) stosownie do aktualnych potrzeb i możliwości Zamawiającego. 

 

§4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu paliwa, o których mowa w § 1 o możliwie najwyższych parametrach jakościowych. 

2. W przypadku stwierdzenia wad, braków ilościowych dostarczanego towaru Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o 
zauważonych nieprawidłowościach wraz z wnioskiem o ich usuniecie. 

3. Wykonawca zobowiązuje   się   do   rozpatrzenia  reklamacji   i   udzielenia  odpowiedzi Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

§5. 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usług z niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto ……………….. zł 

(słownie: ………………. zł) plus podatek VAT …………….. zł (słownie: ………………. zł). 

2. Wykonawca oferuje stały upust w wysokości …. %. Za oferowaną cenę uznaje się hurtową cenę paliwa z dnia u największego krajowego 
dystrybutora paliw płynnych (PKN Orlen S.A.) dla oleju opałowego lekkiego, przeliczoną na 1 litr paliwa i pomniejszoną  o zaoferowany 

stały upust wyrażony w procentach. 

3. Zakup mniejszych ilości oleju opałowego niż określone w załączniku nr… do umowy nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek 
roszczeń Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w ratach po wykonaniu każdej dostawy potwierdzonej 

podpisem Zamawiającego na fakturze VAT zgodnie z ilością odebranego towaru w 
terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na konto:  ……………………………………. 

 

§ 6. 

Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej wysokości: 

1. w przypadku odstąpienia Wykonawcy   od   wykonania   postanowień   umowy   bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci   

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy. 
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2. w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy. 

3. w przypadku zwłoki w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 
umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo  dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych. 
5. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek umownych w przypadku zwłoki w płatności przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie Zamawiającego zastrzega sobie prawo 

dokonania zakupu od innego Wykonawcy w ilości odpowiadającej niezrealizowanej dostawie (zakup interwencyjny). 
7. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się ilość całkowita przedmiotu umowy o ilość i wartość zakupu dokonanego w trybie 

interwencyjnym. 

8. W przypadku zakupu interwencyjnego po cenach wyższych od cen zawartych w niniejszej umowie Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 
różnicy pomiędzy wartością zakupu interwencyjnego a wartością wynikająca z niedostarczonego przedmiotu umowy. 

§ 7. 

Umowa została zawarta na czas oznaczony okresie od dnia …………….. r. do …………… r. 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy: 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 9. 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zamawiający działając w 
oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

- zmiany terminu realizacji umowy: 
a) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, 

b) spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo       

zachowania należytej staranności. 
c) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w szczególności awariami,   

remontami, przebudowami dróg dojazdowych, 

- zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym 
zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian 

- zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.). 

- obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym; 
- zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy. 

- zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 

       a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
       b) rezygnacji podwykonawcy, 

       c) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 
2. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 1579 ze zm.). 

2. Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy 

dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

§  11. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
Załączniki do umowy: 

1.  Zadanie …. 

 

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY  

 

 
 

 

 

 

 

Załącznik  nr 2. Umowa- projekt w zakresie zadania nr 2 

 

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach,  

ul. Dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016297, numer REGON 

790317340, numer NIP 844-17-84-785, reprezentowanym ……………………….,  zwanym dalej jako „Zamawiający”, 

 

a 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanego dalej jako „Wykonawca”,  

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”, o następującej treści: 

§1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest bezgotówkowa sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego ON poprzez  sukcesywne 

tankowanie zbiorników pojazdów służbowych Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy w Sejnach oraz na wszystkich pozostałych 
stacjach benzynowych Wykonawcy.  

 

§2. 
1. Bezgotówkowe tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie: 

a) za pomocą kart zbliżeniowych  (pojazdu) wydanych przez Wykonawcę, uprawniających do tankowania  paliwa  na stacji paliw w  Sejnach, 
b) na podstawie dokumentów WZ na pozostałych stacjach benzynowych Wykonawcy 

w godz. otwarcia co najmniej 6:00 – 22:00 w każdy dzień tygodnia. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie paliwa objęte przedmiotem umowy spełniają wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm 
jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 25 marca 2010 r. w sprawie metod badań jakości 

paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 247 ze zm.).   

3. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe życzenie Zamawiającego udokumentować jakość zatankowanego paliwa przedstawiając mu 
kserokopie „świadectwa jakości”. 

 

§3. 

 

1. Wykonawca powierza Zamawiającemu karty zbliżeniowe bezpłatnie na okres obowiązywania umowy. 

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone karty. Cena karty zagubionej wynosi ……zł brutto za jedną sztukę.  
3. Zamawiający odpowiada za wszystkie tankowania przy użyciu powierzonych mu kart zbliżeniowych. 

4. Użycie karty tankowania jest tożsame z podpisem Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o utraceniu karty. 
6. Po rozwiązaniu umowy kartę zbliżeniową należy zwrócić Wykonawcy. 

 

§4. 

1. Nazwy i adresy stacji paliw Wykonawcy zostały podane w załączniku nr 2 do umowy (Wykaz stacji benzynowych Wykonawcy). 

2. Marka i numery rejestracyjne pojazdów służbowych należących do Zamawiającego stanowią załącznik nr 3 do umowy (Wykaz pojazdów 

służbowych Zamawiającego). Wykaz ten będzie aktualizowany przez Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany. 
3. Posiadanie karty zbliżeniowej pojazdu upoważnia do zatankowania pojazdu służbowego wyszczególnionego w wykazie samochodów. 

§5. 

1. Na zasadach ustalonych w niniejszej umowie Wykonawca  może tankować tylko pojazdy wyszczególnione w zestawieniu stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy. 

2. Pracownik stacji paliw Wykonawcy ma prawo sprawdzenia dowodów rejestracyjnych pojazdów. 

§6. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu benzynę bezołowiową  Pb95 oraz olej napędowy ON, o których mowa w § 1 o 

możliwie najwyższych parametrach jakościowych zgodnie z obowiązującymi normami. 

2. Parametry sprzedawanego paliwa dostosowane będą do okresu dostawy, tj. pory roku i temperatury otoczenia (paliwo letnie i zimowe). 

3. W przypadku stwierdzenia wad, braków ilościowych dostarczanego towaru Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o 

zauważonych nieprawidłowościach wraz z wnioskiem o ich usunięcie. 

4. Wykonawca zobowiązuje   się   do   rozpatrzenia  reklamacji   i   udzielenia  odpowiedzi Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

§7. 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usług z niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto nie wyższą niż ……. zł 

(słownie: ………. zł) plus podatek VAT w kwocie …… zł (słownie: ………………………………………………. zł). 
2. Cenę sprzedaży ustala się w oparciu o  stałą marżę w stosunku do ceny netto PKN Orlen w dniu tankowania w wysokości: 

a) cena netto 1 l benzyny bezołowiowej Pb95 + ………. % (………) + 23% VAT, 

b) cena netto 1 l oleju napędowego ON + ………… % (……….) + 23% VAT. 
3. Zakup mniejszych ilości benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON niż określony w załączniku nr 1 do umowy (Zadanie nr 

2) nie będzie stanowił podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy.  

4. Ceny ustalone w  pkt. 2  nie mogą  przekroczyć wysokości cen  detalicznych  na stacji paliw w dniu sprzedaży paliwa. 
5. Zakupy paliwa rozliczane będą dwa razy w miesiącu, na dwóch fakturach zbiorczych: 

a) za okres od 1 do 15 dnia miesiąca /z datą sprzedaży 15 dnia tego miesiąca/; 

b) za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca /z datą sprzedaży ostatniego dnia miesiąca/. 
6. Płatność będzie dokonywana w terminie 7 dni od momentu wystawienia faktury VAT na   konto Wykonawcy: 

………………………………………………………………. 
 

§8. 

Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej wysokości: 

1. w przypadku odstąpienia Wykonawcy   od   wykonania   postanowień   umowy   bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci   

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy. 

2. w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy. 

3. w przypadku zwłoki w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki. 

§9. 

Umowa została zawarta na czas oznaczony okresie od dnia ……………. r. do dnia ………………. r. 

 

§10. 

Odstąpienie od umowy: 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§11. 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zamawiający działając w 

oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
- zmiany terminu realizacji umowy: 

a) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, 

b) spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo       
zachowania należytej staranności. 

c) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w szczególności awariami,   

remontami, przebudowami dróg dojazdowych, 
- zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym 

zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian 

- zmiany danych podmiotów zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.). 
- obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu cenowym; 

- zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy. 

- zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 
       a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 

       b) rezygnacji podwykonawcy, 

       c) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 
2. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§12. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. Dz.U., poz. 1579 ze zm.). 
2. Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy 

dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 

§13. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1.Zadanie nr 2: Zakup i dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON. 

2. Wykaz stacji benzynowych Wykonawcy. 
3. Wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego. 

       

     WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                                                                                                                                  

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

 

 
 

Wykonawca: 

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

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

 
reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

(dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące: 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ORAZ  

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawy oleju opałowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95 

i oleju oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu: 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………… 

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

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

           (nazwa i adres Wykonawcy)  
 

 

………………………………., dnia …………………………… roku  
 

 

 
 

Znak postępowania: 11/ZP/2017 

 

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

 
 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr  11/ZP/2017 na: dostawy oleju opałowego lekkiego 
oraz dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego 

 

oświadczam/y, że1: 
 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
Adres ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 (nazwa wykonawcy/wykonawców) 

 zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż : 

 

1) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy1  

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 
r. poz. 229 ze zm.). 

2) wspólnie z ………………………………………………………………………………………………………2 należę/należymy1  

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). 

W załączeniu przedkładam/y niżej wymienione dowody, z których wynika, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

  dnia     
                                                                                                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 


