
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Słowiańska 8

59-920 Bogatynia

Nr zamówienia: 2021/ZOP/3

SPECYFIKACJA 

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PODSTAWOWYM
   O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000,00 PLN

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Opolnie Zdroju 
przy ul. Bogatyńskiej 6A, ul. Bogatyńskiej 24, w Bogatyni przy ul. Głównej 31A,

w Porajowie przy ul. Różanej 2B należących do zamawiającego 
na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV  

09135100-5 – olej opałowy 

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu TBS Jan Surowiec

Bogatynia, dnia 26.11.2021 r.
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Nazwa Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

NIP: 615-15-04-606

Miejscowość 59-920 Bogatynia

Adres: ul. Słowiańska 8

Strona internetowa: tbsbogatynia.com.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Fax:                                       75-77-32-574 

Tel:                                        75-77-32-574

Zawartość specyfikacji:

Część I Instrukcja dla Wykonawców

Część II Formularz oferty wraz załącznikami

Część III Projekt umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera 27 ponumerowanych stron
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Część I  Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

ul. Słowiańska 8

59-920 Bogatynia

fax. 75 77 32-574

adres internetowy: tbsbogatynia.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w trybie  podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o
jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ustawa PZP.

2.2 Rodzaj zamówienia: dostawy

2.3 Miejsce  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu:  strona  internetowa  Zamawiającego:
http://tbsbogatynia.com.pl/index.php/przetargi oraz w serwisie miniportal.uzp.gov.pl

3. Opis przedmiotu zamówienia                         

Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  oleju  opałowego  lekkiego  do
kotłowni  olejowych  położonych  w  Opolnie  Zdroju  przy  ul.  Bogatyńskiej  6A,  ul.
Bogatyńskiej 24, w Bogatyni przy ul. Głównej 31A, w Porajowie przy ul. Różanej 2B, w
szacunkowej łącznej ilości około 180 000,00 litrów za cały okres trwania umowy.

3.1.  Zapotrzebowanie  ilościowe  na  olej  opałowy  określa  się  na  31  000  litrów  przy
jednorazowej dostawie i stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie
wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Wskazane  w  pkt.  3.1.  wartości  są  prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego  w
okresie realizacji umowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę ja-
kichkolwiek roszczeń (w szczególności z tytułu utraconych korzyści) w przypadku zakupienia
przez Zamawiającego mniejszej ilości paliw. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktu-
alnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji  umowy. Rozliczenia pomiędzy Wyko-
nawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zama-
wiającego ilości.

3.2.  Dostawy  będą  się  odbywać  sukcesywnie  w  miarę  potrzeby,  zawsze  na  wniosek
Zamawiającego,  określającego  ilość  oleju  opałowego.  Jednorazowo  zamawiana  (dostawa
cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie:

- kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju przy ul. Bogatyńskiej 6A – do 9.000,00 litrów,

- kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju przy ul. Bogatyńskiej 24 – do 10.000,00 litrów,

- kotłownia olejowa w Bogatyni przy ul. Głównej 31A – do 4.000,00 litrów,

- kotłownia olejowa w Porajowie przy ul. Różanej 2B – do 8.000,00 litrów.

Wraz  z  dostawą  Wykonawca  przedkłada  świadectwo  jakości  dla  każdej  partii  oleju.
W  przypadku  wystąpienia  szkody  w  instalacji  grzewczej  Zamawiającego  wynikłej
i udowodnionej z winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty likwidacji tej szkody.
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Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  pobrania  próbek  do  badań  laboratoryjnych  od
Wykonawcy  (z  komory  autocysterny  przed  napełnieniem  zbiornika  magazynowego
Zamawiającego)  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  lub  akredytowane
laboratorium badawcze działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające akredytację PCA
w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.

3.3. Rozliczenie  każdorazowego  tankowania  odbywać  się  będzie  w  oparciu  o  ilości
rzeczywiste zatankowanego oleju opałowego (według wskazania przepływomierza).

3.4. Posiadamy następujące zbiorniki na olej opałowy:

a) w Opolnie Zdrój przy ul. Bogatyńskiej 6A - 9 zbiorników o pojemności 1000 litrów
każdy.

b) w Opolnie Zdrój przy ul. Bogatyńskiej 24 - 10 zbiorników o pojemności 1000 litrów
każdy.

c) w Bogatyni przy ul. Głównej 31A - 4 zbiorniki o pojemności 1000 litrów każdy.

d) w Porajowie przy ul. Różanej 2B – 8 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu
do  tego  przeznaczonymi,  tj.  autocysterną  wyposażoną  w  legalizowany  przepływomierz  
z drukarką, pompę ssąco – tłoczącą oraz wąż gumowy o długości minimum 30 metrów.

3.6.  Dostarczona ilość  oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym
systemem sprzedaży paliwa opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15º C.

3.7. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz.8:00 – 13:00 do kotłowni pod
wyżej określonymi adresami.

3.8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 2 dni robo-
czych  od  każdorazowego  zgłoszenia  wniosku  przez  Zamawiającego. Wykonawca  winien
określić numery telefonów kontaktowych i numery faksu oraz inne ustalenia niezbędne do
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.

W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie

później niż w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiające-
go o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej 
otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wyso-
kości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępo-
wania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.

3.9. Minimalne (zgodne z Polską normą PN-C-96024:2001) warunki jakimi musi odpowiadać
dostarczony olej opałowy

a) Gęstość w temperaturze 15º C ( kg/m³), maksimum 860,

b) Wartość opałowa (MJ/kg), minimum 42,6,

c) Temperatura zapłonu ( ºC ), minimum 56,

d) Lepkość kinetyczna w temperaturze 20º C (mm²/s), maksimum 6,00,

e) Skład frakcyjny : 

4



-  do 250º C destyluje (%V / V), maksimum 65                                                                
– do 350º C destyluje (%V / V), minimum 85

f) Temperatura płynięcia (º C), maksimum -20,

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

maksimum  0,3,

h) Zawartość siarki ( % m/m), maksimum 0,1,

i) Zawartość wody (mg/ kg), maksimum 200,

j) Zawartość zanieczyszczeń stałych (mg / kg), maksimum 24,

k) Pozostałość po spaleniu (% m/m), maksimum 0,01,

l) Barwa czerwona.

4.    Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Informacja  dotycząca:  aukcji  elektronicznej,  umowy  ramowej,  ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów oraz zaliczki 

5.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

5.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5.4.  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielania  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia

WYMAGANY  termin  wykonania  zamówienia  –  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia
31.12.2022r.

7. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

7.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

7.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca powinien posiadać aktualną Koncesję na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,
875, 1086,1378,1565 z późn. zm.)

7.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
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7.4 zdolności technicznej lub zawodowej

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli  Wykonawca wykaże,  że dysponuje
przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu oleju opałowego (auto-
cysterną) posiadającym instalację do rozładunku oleju z ważnym świadectwem legali-
zacji.

b) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawo-
dowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

c) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posia-
da   wymaganych zdolności, jeżeli wystąpi sprzeczność interesów, a w szczególności
gdy  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  Wykonawcy  w  inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

d) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowa-
niu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniają-
cych  zasoby,  niezależnie  od  charakteru  prawnego łączących  go z  nimi  stosunków
prawnych.

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do od-
dania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówie-
nia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

f) Zamawiający ocenia,  czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonaw-
cę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wo-
bec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wy-
konawcy.

g) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie po-
twierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub za-
chodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wyko-
nawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym pod-
miotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu.

h) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolno-
ści lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępnia-
jących zasoby.

8. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych                                                          

8.1  Do oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wy-
kluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SWZ

8.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwier-
dzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowa-
niu.
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8.3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.

8.4 Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wyklucze-
niu:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumenta-
mi lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od  innego wyko-
nawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;

2)  Odpis  lub  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzo-
nych nie wcześniej  niż 3 miesiące przed jej  złożeniem, jeżeli  odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.

8.5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warun-
ków udziału w postępowaniu:

1) Aktualna Koncesja na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875,1086,1378,1565 z
późn. zm.);

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych  wykonaw-
cy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dyspo-
nowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ);

8.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamiast:

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z  wierzycielami, jego działalność gospo-
darcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

8.7. Dokument, o którym mowa pkt 5 ppkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem.

8.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentu o którym mowa w pkt 5, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych  do jego reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub - jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą - złożone przed or-
ganem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Przepis pkt 6 stosuje się.

8.9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,
w  szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17.02.2005  r.
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonaw-
ca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożli-
wiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakre-
sowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

8.10.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawi-
dłowość i aktualność.

8.11.  W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ, do oświadczeń i doku-
mentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, ja-
kich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektro-
nicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz prze-
kazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do po-
rozumiewania się z wykonawcami.

9.1 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz in-
formacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą miniportalu UZP i ePUAP.

9.2 Wykonawca może zwrócić  się  do Zamawiającego  o wyjaśnienia  dotyczące  wszelkich
wątpliwości związanych z SWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złoże-
nia oferty, kierując swoje zapytania poprzez miniportal UZP i ePUAP.

9.3 Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach dotyczących postępowania.

10. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Termin związania z ofertą

30 dni.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert

12.1 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

12.2  Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygo-
rem nieważności.

12.3  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12.4  Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz za-
bezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert poprzez miniportal, ePUAP.
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12.5 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP 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 udo-
stępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć na druku OFERTA.

12.6  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę danych adresowych pod-
wykonawców.

12.7  Dokumenty składające się na ofertę:

1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzające-
go status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca 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 odpowied-
nio:

- wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,     

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

       - podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2) Wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A do SWZ

3) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania

4) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustana-
wiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskaza-
nie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowie-
dzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien
być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświad-
czeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pod-
miotem  występującym  jako  pełnomocnik.  Jeżeli  oferta  wykonawców  występujących
wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie za-
mówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, musi udo-
wodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi za-
sobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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7) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
Zawiadomienie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczo-
ne Zamawiającemu przez miniportal, ePUAP pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikowanie się między Zamawiającym a 
Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP. 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2021 o godz. 12.00.

13.2 Otwarcie ofert nastąpi w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Bogatyni, ul. Sło-
wiańska 8, w dniu 08.12.2021 r. o godz. 13.00.

14. Opis sposobu obliczania ceny

14.1 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferto-
wym" stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

14.2 Cena oferty, to cena brutto (wraz z podatkiem VAT) uwzględniająca wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem stałych wskaźników
obniżki ceny (upustu, rabatu), które będą stosowane przy rozliczaniu każdorazowej sprzeda-
ży.

14.3 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w polskich złotych z dokład-
nością do dwóch miejsc po przecinku.

14.4 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.

14.5 Na potrzeby obliczenia ceny oferty – w celu zapewnienia porównywalności ofert, Wyko-
nawca zobowiązany jest przyjąć ceny jednostkowe brutto oleju opałowego (bez żadnych upu-
stów, rabatów itp.) z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

14.6 Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

a) Podać cenę jednostkową brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kol.
5 formularza cenowego,

b) Podać stawkę wskaźnika obniżki ceny w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w kol. 6.

c) Obliczyć cenę jednostkową brutto po uwzględnieniu upustu / rabatu poszczególnych
pozycji poprzez odjęcie od ceny jednostkowej brutto z kol. 5 wartości upustu (rabatu)
z kol 6.

d) Obliczyć wartość brutto zamówienia poprzez przemnożenie ilości z kolumny 4 i ceny
jednostkowej brutto uwzględniającej upust / rabat z kolumny 7, tak otrzymaną wartość
wpisać do kolumny 8. Tak wyznaczona wartość brutto stanowiła będzie ostateczną
cenę oferty, którą należy wpisać do formularza ofertowego.

14.7 Zaoferowany przez Wykonawcę wskaźnik obniżki ceny, będzie stosowany do rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przez cały okres obowiązywania umowy.
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14.8 Zmiana  ceny  jednego  litra  oleju  opałowego  nie  obejmuje  wyrażonej  w  złotych  i
określonej w Formularzu cenowym marży lub upustu Wykonawcy, która(y) jest stała(y) przez
cały okres wykonania zamówienia. 

14.9 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający
nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

UWAGA:

Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1  
z  2005 r.,  poz.  11)  w sprawie trybu wydawania opinii  interpretacyjnych – „Zasadą  jest,  
że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby
i  usługi),  towary,  środki  trwałe  i  obiekty  budowlane  według  zasad  określonych  
w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady
Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej".

14.10 Zamawiający  dopuszcza zmianę  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy w sytuacji,  gdy
nastąpi  zmiana obowiązującej  stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu
umowy zostanie odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto).

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny

15.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

1) Cena – 60 %

2) Wskaźnik obniżki ceny 1 litra leju opałowego grzewczego – 40%

Oferty oceniane będą według wzoru: 

        

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej, 

100 – wskaźnik stały, 

60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”, 

Un – najwyższy wskaźnik obniżki ceny 1 litra oleju opałowego grzewczego spośród ofert 
nieodrzuconych, 

Ub. – wskaźnik obniżki ceny 1 litra oleju opałowego grzewczego oferty badanej, 

40% – procentowe znaczenie kryterium „Wskaźnik obniżki ceny 1 litra oleju opałowego 
grzewczego”, 

15.2 Zamawiający udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona
najwyżej w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów) . 

15.3 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
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16. Wymagania dotyczące wadium   

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. 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 zamó-
wienia publicznego na takich warunkach

Termin wykonania zamówienia 31.12.2022r.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania wszystkich
wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wyko-
nawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wyko-
nawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryte-
rium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,
o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt. 1 – 10 ustawy PZP

4)  unieważnieniu postępowania

       - podając uzasadnienie faktyczne i prawne

19.2 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miej-
scu zawarcia umowy.

19.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krót-
szym    niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

19.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzo-
nym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

19.5 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  przed  zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonaw-
ców.

19.6 W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm najpóźniej w dniu podpisania umo-
wy Wykonawca przekaże umowę konsorcjum.
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postę-
powania o udzielenie zamówienia

20.1 Środki ochrony prawnej określone przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

20.2  Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawia-
jący był obowiązany na podstawie ustawy PZP;

3) zaniechanie  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie
ustawy PZP, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestni-
kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoław-
czej.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia za-
stosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)
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Część II Formularz oferty wraz załącznikami

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1A  Formularz cenowy

Załącznik nr 2     Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3     Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania  warunków udziału w
                        postępowaniu

Załącznik nr 4    Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych          
                        dostępnych  Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

Załącznik nr 5  Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku         
                        przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
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Załącznik nr 1 do SWZ – OFERTA

…………………………………………………………………
(nazwa firmy oraz adres wykonawcy)
…………………………………………………………………
(NIP) (REGON)
…………………………………………………………………
(numer telefonu i faksu)
…………………………………………………………………
(adres e-mail)
…………………………………………………………………
(adres do korespondencji)

Dane rejestrowe  :  

wpisana/y  do  rejestru  przez  Sąd  Rejonowy  ………………….. Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………………….. * 

Kapitał Zakładowy………………………

/ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………….. pod 
numerem  ….….. *

Oświadczam, iż jestem mikroprzedsiębiorcą/małym/średnim przedsiębiorcą*.

*właściwe podkreślić 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

ul. Słowiańska 8

59-920 Bogatynia

Oferuję/my do wykonania zamówienie określone w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia i załącznikach do niej w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzenia nego-
cjacji na zadanie pn: 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Opolnie Zdroju przy ul. Bo-
gatyńskiej 6A, przy ul. Bogatyńskiej 24, w Bogatyni przy ul. Głównej 31A, w Porajowie
przy ul. Różanej 2B należących do zamawiającego

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ……………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

podatek VAT w wysokości ……....….%: ………………………………… PLN

netto: ………………………………… PLN.

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2. Zobowiązujemy się do stosowania stałego wskaźnika obniżki cen przez cały okres obowią-
zywania umowy:

dla oleju opałowego grzewczego w wysokości ………………… PLN

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2022 r.

4. Akceptujemy dostawę objętą zamówieniem wykonamy:
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a) siłami własnego Przedsiębiorstwa: .....................................................................................

b) wspólnie z: ...……...................................................................................................................

(należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia}

c) z udziałem Podwykonawcy części: .........................................................................………...

(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców, o ile są wiadome na tym etapie)

5. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warun-
ków zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

a) dostarczenia dokumentów wskazanych w dziale SWZ;

b) zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ oraz w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w związku z niniejszym postę-
powaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta została złożona na ........................ ponumerowanych stronach.

……………………………………………

………………………..……….…………

podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej 
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Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz cenowy

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Opolnie Zdroju przy ul. Bo-
gatyńskiej 6A, przy ul. Bogatyńskiej 24, w Bogatyni przy ul. Głównej 31A, w Porajowie
przy ul. Różanej 2B należących do zamawiającego

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z niżej obliczoną ceną:

Lp. Nazwa
paliwa

Jedn. Szacunkowa
ilość zamó-

wienia

Jednostkowa
cena brutto

Wskaźnik
obniżki

ceny

Cena jednost-
kowa brutto

po zastosowa-
niu wskaźnika
obniżki ceny

Wartość za-
mówienia

brutto po za-
stosowaniu

wskaźnika ob-
niżki ceny

kol.5 - kol.6 kol.4 x kol.7
zł zł zł zł

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Olej opa-

łowy
litr

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO

W TYM PODATEK VAT ………………..%

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA

Oświadczamy,  że  zobowiązujemy się  do stosowania  przez  cały  okres  obowiązywania
umowy:
1.  stałego  wskaźnika  obniżki  ceny  1  litra  oleju  opałowego  grzewczego  w  wysokości
…………… PLN

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

……………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA!!!

Na potrzeby obliczenia ceny oferty – w celu zapewnienia porównywalności ofert Wykonawca
zobowiązany jest przyjąć ceny jednostkowe brutto oleju opałowego (kol. 5) z dnia ukazania
się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
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Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy 
                                                                                            dotyczące przesłanek wykluczenia

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. 57  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicz-

nych (Dz. U. z 2019 r. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Opolnie Zdroju przy ul. Boga-
tyńskiej 6A, przy ul. Bogatyńskiej 24, w Bogatyni przy ul. Głównej 31A, w Porajowie przy
ul. Różanej 2B należących do zamawiającego, 

prowadzonego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni, oświadczam, co
następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy PZP;

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt
4, 5, 7 ustawy PZP,

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

……………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………………….……. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wyklu-
czenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

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

…………………………………………………………………………………………………

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

……………………………                                                      

                 (podpis)
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Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie wyko-
nawcy dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

Wykonawca: …………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
 
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu........................................................... 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ 

Miejscowość …………………………, dnia ...................... r.                    .......................................................
                                                                                                  (podpis Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH POD-
MIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określo-
nych przez Zamawiającego w SWZ Informacja o warunkach udziału w postępowaniu pole-
gam na zasobach następującego/ych podmiotu/
ów: ................................................................................................................................................

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

................................, w następującym zakresie:............................................................................

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

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

 

Miejscowość ........................, dnia ...................... r.

 ..............................................................
                                                                                                       (podpis Wykonawcy lub osoby
                                                                                            upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz 
narzędzi, wyposażenia zakładu lub 
urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wy-
konania zamówienia publicznego.

Wykonawca:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju opałowego lek-
kiego do kotłowni należącej do zamawiającego

L.p. Wykaz narzędzi, wyposa-
żenia
zakładu lub urządzeń
technicznych

Nazwa i typ 
jednostki
sprzętowej

Ilość
sztuk

Informacja
o podstawie
dysponowania*

1 Pojazd przystosowany do
transportu oleju opałowego
(autocysterna) posiadający
instalację do rozładunku ole-
ju z ważnym świadectwem 
legalizacji

* Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi zasobami np. własność, dzierżawa, najem,
leasing, użyczenie itp. W przypadku gdy potencjał techniczny będzie udostępniony wykonawcy przez
podmioty trzecie w kolumnie 3 tabeli należy wpisać „zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, musi udowodnić zamawiają-
cemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szcze-
gólności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych za-
sobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dołączone dokumenty winny potwierdzać:
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
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Miejscowość ……………………., dnia …………. r.                                                                 

                                                                          ………………………………………….
                                                                              (podpis Wykonawcy lub osoby
                                                                   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SWZ – 
   Oświadczenie o przynależności 
   do grupy kapitałowej

Wykonawca:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w Opolnie Zdroju przy ul. Bo-
gatyńskiej 6A, przy ul. Bogatyńskiej 24, w Bogatyni przy ul. Głównej 31A, w Porajowie
przy ul. Różanej 2B należących do zamawiającego, 

prowadzonego przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni, oświadczam, co następuje:

1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086). Z innym wykonawcą który
złożył ofertę.

2)  należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w załączeniu lista podmiotów
należących do grupy kapitałowej :

a) ………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Miejscowość …………………….……., dnia ………….……. r.

…………….…………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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                                                                                                    Załącznik nr 6 - oświadczenie
                                                                                                     o niezaleganiu z opłacaniem
                                                                                                      podatków i opłat lokalnych

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
………………………………………………………………….……………………….  (nazwa
postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego),
oświadczam, co następuje:

- nie zalegam/zalegam*  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poza. 716).

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

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                

 
………………….…………………..………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do 
dyspozycji zasoby)

*- niepotrzebne skreślić
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Część III Projekt umowy

UMOWA Nr ………………./…………….

zawarta w dniu …………….…… w Bogatyni pomiędzy:

1. Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, ul. Słowiań-
ska 8, 59-920 Bogatynia, wpisaną de rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy pod numerem 0000097297 [NIP 6151504606], reprezentowaną przez uprawnio-
nego do jednoosobowej reprezentacji:

Prezesa Zarządu – Jana Surowca

a

2…………………………………………………………………………………………………
NIP………………………REGON……………..……,NR KRS……….,

w imieniu którego działa ……………………………………………………………………….
zwany dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie  publiczne  w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie  z  przepisami
ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zmianami), strony zgodnie postanawiają:

                                                                        §1

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  oleju  opałowego  w  łącznej  ilości
…………………………….. litrów do kotłowni olejowych położonych w:

- Opolnie Zdrój przy ul. Bogatyńskiej 6A 

- Opolnie Zdrój przy ul. Bogatyńskiej 24

- Bogatynia ul. Główna 31A 

- Porajów ul. Różana 2B 

Zapotrzebowanie  ilościowe  na  olej  opałowy,  określone  w  ust.1  stanowi  przewidywane,
szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy i nie jest wiążące dla
Zamawiającego.

3. Minimalne (zgodne z polską Normą PN-C-96024:2001) warunki jakim musi odpowiadać
dostarczany olej opałowy:

            Właściwości                        Zakres
Minimum Maksimum

Gęstość w temperaturze 15°C (kg/m³)           -            860
Wartość opałowa (MJ/kg)       42,6               -
Temperatura zapłonu (°C)        56              -
Lepkość kinetyczna w temperaturze 
20°C(mm²/s)

          -
 

          6,00

Skład  frakcyjny:        85            65
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Do 250°C destyluje (%V/V)
Do 350°C destyluje (%V/V)
Temperatura płynięcia (°C)         -              -20
Pozostałość przy koksowaniu 
z 10 % pozostałości

        -              0,3

Zawartość siarki (% m/m)         -              0,1
Zawartość wody (mg/kg)         -              200
Zawartość zanieczyszczeń stałych         -               24
Pozostałość po spopieleniu  (%m/m)         -                0,01
Barwa         -         czerwona
  

4. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione
przez  producenta  świadectwo  jakości,  potwierdzające  ww.  właściwości  fizyko-chemiczne
jakie musi posiadać dostarczony olej.

                                                                      §2

1. Umowa obowiązuje od ………………………………   z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. W przypadku, gdy należności z tytułu wykonania umowy osiągną kwotę, określoną w §4
ust.1, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania
przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

3.  Umowa  może  być  rozwiązana  przez  Zamawiającego   w  trybie  natychmiastowym
w  przypadku  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających
z umowy.

                                                                       §3 

1. Dostawa oleju opałowego odbywać się będą sukcesywnie , w miarę potrzeby, każdorazowo
na wniosek Zamawiającego, określający ilość oleju opałowego.

Jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie:

- do kotłowni olejowej w Opolnie Zdrój przy ul. Bogatyńskiej 6A – od litrów do 9000 litrów

- do kotłowni olejowej Opolnie Zdrój przy ul. Bogatyńskiej 24 - od litrów do 10000 litrów

- do kotłowni olejowej Bogatynia ul. Główna 31A - od litrów do 4000 litrów

- do kotłowni olejowej Porajów ul. Różana 2B – od litrów do 8000 litrów

Posiadamy następujące zbiorniki na olej opałowy:

- w kotłowni olejowej w Opolnie Zdrój przy ul. Bogatyńskiej 6A - 9 zbiorników o pojemności
1000 litrów każdy;

-  w  kotłowni  olejowej  w  Opolnie  Zdrój  przy  ul.  Bogatyńskiej  24  -  10  zbiorników
o pojemności 1000 litrów każdy;

- w kotłowni olejowej w Bogatyni przy ul. Głównej 31A - 4 zbiorniki o pojemności 1000
litrów każdy;

- w kotłowni olejowej w Porajowie przy ul. Różanej 2B – 8 zbiorników o pojemności 1000
litrów każdy;

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do
tego  przystosowanymi,  tj.  autocysterną  wyposażoną  w  legalizowany  przepływomierz
z drukarką, pompę ssąco – tłoczącą oraz wąż gumowy o długości minimum 30 metrów.
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3.  Dostarczona  ilość  oleju  opałowego  winna  być  fakturowana  zgodnie  z  objętościowym
systemem sprzedażowy paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C.

4.Olej  opałowy  dostarczony  będzie  w  dni  robocze  w  godz.  8.00-13.00  do  kotłowni
wskazanych w § 1 ust.1

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  oleju  opałowego  w  terminie  2  dni
roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania w systemie SENT zgłoszeń przewozu oleju
opałowego lekkiego, informujących o ich zamówieniu w zakresie w jakim ten towar został
nabyty każdorazowo po  pisemnym wniosku Zgłaszającego.

                                                                     §4

1.Wartość dostawy na dzień podpisania umowy wynosi:

brutto…………………………………….złotych
(słownie………………………………………………….)

zgodnie z kol.7 złożonego przez Wykonawcę Formularza cenowego (załącznika nr 2 Część II
SIWZ);

netto……………………………………..złotych (słownie …………………………………)

stawka VAT……………..%, VAT……………………………………….. złotych  
(słownie……………………………………………….)

2. Wykonawca oświadcza, że oferowana(y) marża/upust określona(y) w kol. 2 Formularza
cenowego  jest  wartością  stałą  w  okresie  obowiązywania  umowy  i  wynosi
netto………………zł. na litrze oleju.

3. Każdorazowo za tankowanie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę
stanowiącą iloczyn rzeczywistej  ilości zatankowanego oleju i ceny 1 litra obowiązującej u
producenta w dniu tankowania odpowiednio powiększonej o marżę/ pomniejszonej o upust
Wykonawcy  określoną(y)  w  ust.2.  Otrzymana  kwotę  należy  powiększyć  o  podatek  od
towarów i usług VAT.

4. W trakcie trwania niniejszej umowy dopuszcza się zmianę ceny 1 litra oleju opałowego w
przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez producenta.

5.Podstawą  do  zmiany  ceny  będzie  przedstawiony  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę
dokument, stwierdzający podwyżkę lub obniżkę cen producenta oleju opałowego.

6.Zmiana ceny 1 litra  oleju opałowego nie  obejmuje  wyrażonej  w złotych i  określonej  w
Formularzu cenowym marży lub upustu wykonawcy.

7.  Kwota  określona  w  ust.1  zawiera  w  sobie  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem
przedmiotu umowy, w szczególności opłaty, podatki i koszty transportu.

                                                                    §5

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia  faktur VAT z datą i miejscem sprzedaży
oraz dostarczenia jej nie później niż w terminie 7 dni od zrealizowania cząstkowej dostawy do
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bogatyni przy ul. Słowiańskiej 8 w Bogatyni za
dostawy oleju do kotłowni: w Opolnie Zdroju przy ul. Bogatyńskiej 6A, Opolnie Zdroju  przy
ul. Bogatyńskiej 24, Porajowie przy ul. Różanej 2B i w Bogatyni przy ul. Głównej 31A.

2. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze VAT, wskazuje TBS Sp. z o.o., 59-920 Bogatynia,
ul. Słowiańska 8, NIP:615-15-04-606
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3. Zapłata za przedmiot zamówienia zastanie uregulowana przelewem w terminie ………….
od daty otrzymania faktury , prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na wskazany na
fakturze rachunek bankowy.

4.  Warunkiem zapłaty  jest  każdorazowo dostarczenie  wraz  z  fakturą  VAT wystawionego
przez  producenta  świadectwa  jakości,  potwierdzającego  właściwości  fizyko-chemiczne
dostarczonego  oleju,  podane  w  §1  ust.3  oraz  wykaz  dokonanych  z  określeniem  daty
tankowania oleju opałowego, potwierdzony przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego.

§6

1.Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych z
niewykonania lub  nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych:

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  realizacji  dostawy  cząstkowej  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust.1 umowy:

b)  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  –  wysokości  15%  wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy;

c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu wystawionego przez producenta świadectwa
jakości  o  którym mowa  w §5  ust.4  niniejszej  umowy w wysokość  0,5% wynagrodzenia
umownego brutto , o którym mowa w §4 ust. 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  realizacji  dostawy  cząstkowej  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §4  ust.1  umowy,  licząc  od  dnia
następnego po terminie, w którym odbiór powinien być wykonany;

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego- w wysokości 15%
wynagrodzenia  umownego brutto,  o którym mowa w §4 ust.  1  umowy,   z  zastrzeżeniem
art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  wymienionego  w  umowie  tytułu  nie  pokrywa
poniesionej  szkody,  strona,  która  poniosła  szkodę,  może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego,  dokumentując  swoje  roszczenie  wyliczeniem  rzeczywiście  poniesionych
szkód  oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego
zobowiązania umowy przez stronę drugą.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która narusza postanowienia umowy, w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

4. Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z
należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić
zapłaty na drodze sądowej.

5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przez Zamawiającego ilości
odebranego oleju opałowego.

                                                                             §7

1. W przypadku niedostarczenia oleju opałowego w terminie 5 dni od zgłoszenia wniosku,
Zamawiający dokona  zakupu oleju opałowego na koszt i  ryzyko Wykonawcy.

2. W przypadku określonym w ust.1, Zamawiający dokona potrącenia wynagrodzenia z tytułu
zakupu oleju opałowego przysługującego Wykonawcy za kolejne dostawy. W pozostałych
przypadkach wystawione zostanie wezwanie do zapłaty.

                                                                          §8
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Oprócz  wypadków  wymienionych  w  księdze  III  tytule  XV  Kodeksu  cywilnego  stronom
przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  może   nastąpić  w  terminie  30  dni  od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Wykonawca  bez  uzasadnionych  przyczyn  nie  zrealizował  dostawy  przedmiotu
zamówienia  w terminie określonym w §2 niniejszej umowy oraz nie zrealizował jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odmowy dostarczenia oleju opałowego, jeżeli Zamawiający
zalega  powyżej  30  dni  z  zapłatą  wymagalnych  należności  wynikających  z  wystawionych
przez Wykonawcę faktur VAT.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

Spory  mogące  wyniknąć  na  tle  niniejszej  umowy rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

                                                                       §11

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

 

Załącznik: 

- klauzula RODO 

   Wykonawca                                                                                             Zamawiający 

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

 Kontrasygnata Głównego Księgowego 

                                                                                        
……………………………………………
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Załącznik nr 1 do umowy 

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej
RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o w Bogatynia, ul. Słowiańska 8, 59-200 Bogatynia, posiadająca nr NIP: 6151504606
oraz REGON: 230365278.

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt e-
mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz  ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.) 
w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go.

3. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą bądź legitymujących się odpowiednim peł-
nomocnictwem. 

4. Odbiorcami  danych osobowych w związku z  przeprowadzaniem postępowania  mogą  być:
upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez
art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.

5. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie z
art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie za -
mówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywa-
nia obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek  podania  oraz  konsekwencje  niepodania  danych  osobowych  w  związku  
z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP.

7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także
profilowaniu.

8. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych oso-
bowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie da-
nych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. W związku z postępowaniem nie przysługują:
 w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych. 

Zatwierdzam

                                                                                   

                                                                                          Prezes Zarządu TBS

                                                                                                     Jan Surowiec
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