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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Rozdział I Informacje o Zamawiającym.  

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia. 

 Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia.  

Rozdział IV Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

 Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

Rozdział VI Podstawy wykluczenia w Wykonawców z postępowania 

 Rozdział  VII  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  

Rozdział VIIa Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.  

Rozdział  VIII  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 

sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcą. 
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Rozdział X Wymagania dotyczące wadium.  

Rozdział XI Termin związania ofertą.  
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Rozdział XV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Rozdział  XVI  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Rozdział XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Rozdział  XVIII  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
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Rozdział XXI. Postanowienia końcowe  
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (osoby fizyczne). 

Załącznik nr 4 Projekt umowy.  

Załącznik  nr  5  Wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych  Wykonawcy  usług  w  celu 
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realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

Nazwa zamówienia publicznego: 

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy od  01.01.2017 do 

31.12.2017 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Pełna nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

w Toruniu 

Adres:     87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 

NIP:     956-20-48-040 

REGON:                                             871550298 

KRS:                                                   0000030573 

Strona www:               www.wotuiw.torun.pl 

Adres e-mail:                wotuiw@wotuiw.torun.pl 

Telefon: 56 622 89 08  

Fax:       56 622 28 50  

Rodzaj Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

2.  Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.) zwanej 

dalej ustawą. 

3.  Podstawa  prawna  udzielenia  zamówienia  publicznego  –  art.  10  ust.  1  oraz  art.  39-46 

ustawy. 

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

4.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2015 r. , poz. 2164 ze zm.), 

4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie  

średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości 

zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2254), 
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4.4.  Rozporządzenie  Komisji  WE  nr  213/2008  z  28  listopada  2007  roku  zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmiany CPV Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE L074 z dnia 15 marca 2008 r., s. 

1-375, 

4.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 

4.6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 

1059 ze zm.). 

4.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, 

w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe,  

(Dz. U. 2014, poz. 1547). 

4.8. Polskie Normy – norma „PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe”. 

4.9.  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  grudnia  2007r.  w  sprawie  wymagań, 

którym  powinny  odpowiadać  instalacje  pomiarowe  do  ciągłego  i  dynamicznego  pomiaru 

ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 

wykonywanych  podczas  prawnej  kontroli  metrologicznej  tych  przyrządów  pomiarowych 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon 

grzewczy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

09135100-5 Olej opałowy 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy . 
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6. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

7. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 

 

8.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  zamówienia  podwykonawcom.  Wymagane  jest 

określenie w Załączniku nr 1 do SIWZ, tej części zamówienia, którą Wykonawca powierzy 

podwykonawcom. 

 

 

Opis  przedmiotu zamówienia: 

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 34 m 3 do następujących obiektów: 

 

Oddział Odwykowy Całodobowy  WOTUiW ul. Włocławska 233-235,87-100 Toruń 

Całodobowy    Młodzieżowy  Oddział  Leczenia  Uzależnień  WOTUiW,  ul.  Włocławska  233,             

87-100 Toruń 

 

Podane  powyżej  ilości  oleju  mają  charakter  szacunkowy,  choć  zgodny  z  przewidywanymi 

prognozami.  W  związku  z  tym  Wykonawca  nie  będzie  miał  żadnych  roszczeń  z  tytułu 

zamówionych mniejszych ilości paliwa. Ściśle obowiązujący natomiast jest termin 

obowiązywania umowy od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2017 r. 

 

Olej opałowy będzie dostarczany do w/w miejsc  w ilości wskazanej przez Zamawiającego w 

zależności od potrzeb, tj. w zależności od faktycznego zużycia w czasie mroźnej lub mniej 

mroźnej zimy. 

 

 

Wymagane parametry oleju opałowego: 

Olej opałowy lekki spełniający normy PN-C-96024:2011 w ilości około 34 m3 

Gęstość w temperaturze 15oC max. 0,86 g/cm3    

Lepkość kinematyczna w 20oC max. 6,00 mm2/s 

Temperatura zapłonu  min. 60oC 

Temperatura płynięcia max. -40oC 
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W ofercie należy podać cenę ofertową  za 1 m3 oleju przy temperaturze 15oC. Cenę ofertową 

należy  przyjąć  na  podstawie  średniej  notowanej  ceny  oleju  opałowego  zamieszczonej  na 

stronie internetowej producenta oleju opałowego aktualnej na dzień: 08.12.2016r. 

Odbiór oleju będzie dokonywany komisyjnie z udziałem pracownika Zamawiającego i będzie 

potwierdzony każdorazowo na piśmie podpisem pracownika, pieczątką firmową oraz 

opatrzony datą. 

 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

a)  zapewnienie  dowozu  przedmiotu  zamówienia  od  producenta  do  Zamawiającego  na  swój 

koszt, swoim staraniem i własnym transportem; 

b)  zapewnienie  pomiaru  rzeczywistej  ilości  dostarczanego  paliwa  przy  użyciu  instalacji 

pomiarowej do paliw ciekłych z świadectwem legalizacji; 

c) umożliwienie dostaw sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego; 

d) wykonanie dostaw objętych umową na podstawie przesłanych drogą faksową zamówień, w 

terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa; 

e) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do ewentualnych podwykonawców. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które 

wykona przy pomocy podwykonawców. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

1.Terminy wykonania zamówienia: 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 

 

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 

dotyczące:  

1)  posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Warunek  niniejszy  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawcy  wykażą,  że  posiadają 

uprawnienia  do  prowadzenia  działalności  w  zakresie  obrotu  paliwami  ciekłymi  objętymi 
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przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie 

dokonana na podstawie złożonego dokumentu – koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej 

na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j.  2012, poz. 1059 ze 

zm.) według formuły spełnia/ nie spełnia.  

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Zamawiający  nie  wyznacza 

szczególnego warunku w tym zakresie. 

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy (Zał. nr 2 do SIWZ). Ocena 

spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.  

3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Warunek  niniejszy  zostanie uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawcy  wykażą,  że dysponują 

samochodem  do  przewozu  paliw  ciekłych  z  aktualną  legalizacją  instalacji  pomiarowej  do 

paliw ciekłych.  

Ocena  spełniania  warunku  wymaganego  od  wykonawców  zostanie  dokonana  na  podstawie 

złożonych  dokumentu:  świadectwa  legalizacji  instalacji  pomiarowej  do  paliw  ciekłych  dla 

samochodu wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 

2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i 

dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i 

sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 

pomiarowych  (Dz.U.  z  2008  r.  Nr  4,  poz.  23,  z  późn.  zm.)  oraz  Załącznika  nr  5  wykaz 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi  zasobami  sprzętu 

według formuły spełnia/ nie spełnia. 

4)  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.  

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (Zał. nr 2 do SIWZ).  

Ocena  spełniania  warunku  wymaganego  od  wykonawców  zostanie  dokonana  na  podstawie 

złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.  

5)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Warunek  niniejszy  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawcy  wykażą,  że  posiadają 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 120.000,00 PLN.  

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez: złożenie oświadczenia o spełnianiu 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  trybie  art.  22  ust.  1  (Zał.  nr  2  do  SIWZ)  oraz 

przedstawienie dokumentu ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na 

sumę  ubezpieczenia  120  000,00  PLN  -  opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia według 

formuły spełnia/ nie spełnia. 

 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 

ustawy.  

3.  Jeżeli  wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których 

mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  polega  na  zasobach  innych 

podmiotów na  zasadach  określonych  w pkt  2,  a podmioty  te będą  brały  udział  w  realizacji 

części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów o niepodleganiu wykluczeniu. 

 

 VI. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania  

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 pkt 1-8 ustawy.  

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a. Jest niezgodna z ustawą,  

b. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3 ustawy, 

c. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
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d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

e. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

f. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

g.  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3 ustawy.  

h. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

1. W celu wykazania spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

przedmiotem zamówienia działalności, wykonawca dołączy do oferty a) aktualne zezwolenie 

na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  obrotu  paliwami  ciekłymi  -  koncesja  na  obrót 

paliwami  ciekłymi  wydanej  na  podstawie  ustawy  Prawo  energetyczne  z  dnia  10  kwietnia 

1997 r. (tekst jednolity: 2012, poz. 1059 ze zm.) 

 2. W celu wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym, Wykonawca wykaże, że dysponuje samochodem do przewozu paliw ciekłych – 

załączy świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej do paliw ciekłych dla samochodu 

wydane  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  grudnia  2007  r.  w 

sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i 

dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i 

sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 

pomiarowych  (Dz.U.  z  2008  r.  Nr  4,  poz.  23,  z  późn.  zm.)  oraz  Załącznik  nr  5  -  wykaz 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami sprzętu. 

 3. W celu wykazania spełnienia warunku finansowego, Wykonawca dołączy do oferty kopię 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz oświadczenia na Załączniku nr 2 do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4.  W  zakresie  wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  pozostałych  warunków,  o  których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 2 

do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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5. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust.  1  ustawy,  należy  przedłożyć  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia,  które 

stanowi Załącznik nr 2 lub 3 do niniejszej SIWZ oraz poniższe dokumenty:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

Warunek  aktualności  spełniać  będzie  również  dokument  wystawiony  z  datą  wcześniejszą, 

lecz potwierdzony w wymaganym terminie przez organ wydający ww. dokument, 

b) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

c)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, 

składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

VIIa. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom 

 W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie (świadectwa jakości) podmiotu 

uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczone  produkty  odpowiadają 

określonym normom i specyfikacjom technicznym tj. wymaganiom Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki  z  dnia  3  listopada  2014  r.  w  sprawie  wymagań  jakościowych  dotyczących 

zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane 

ciężkie oleje opałowe, Dz. U. 2014, poz. 1547.  

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres 

Zzamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, 

jednakże każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  w ten 

sposób oświadczenia, zawiadomienia itp.. 

3)  Wyjaśnienia  dotyczące  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  udzielane  będą  z 

zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. 

4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

5) Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 

są: 

Jacek Bilski  tel. (056) 622 79 03 lub 622 89 08  w sprawie przedmiotu zamówienia, Anna 

Piotrowska tel. (056)  622 89 08 w sprawach proceduralnych. 

 

IX. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  na  6  dni  przed  upływem  terminu 
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składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.  Wprowadzone  w  ten  sposób  modyfikacje,  uzupełnienia,  ustalenia  lub  zmiany,  w  tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej www.wotuiw.torun.pl 

3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  i  będą  wiążące  przy  składaniu  ofert.  Wszelkie  prawa  i 

zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi. 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o 

czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5.  Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający opublikuje ogłoszenie w 

Biuletynie Zamówień Publicznych oraz jeśli to niezbędne przedłuża termin składania ofert. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XI. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 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.  

 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wzór 

oferty stanowi Załącznik nr 1. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.  Złożenie  większej  liczby  ofert,  oferty  zawierającej  rozwiązania  alternatywne  lub  oferty 
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wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4.  Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod 

rygorem  nieważności.  Wymagane  specyfikacją  dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym 

powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

5. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

6.  Dokumenty  muszą  być  dostarczone  w  formie  oryginałów  lub  kopii  potwierdzonych  „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (osobę uprawnioną) z imienną pieczątką i 

podpisem. 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do 

oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

9.  Podpis  winien  być  czytelny  bądź  opatrzony  pieczęcią  identyfikującą  osobę  składającą 

podpis. 

10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane 

informacje oraz dane. 

11.  Każda  poprawka  w  treści  oferty,  a  w  szczególności  każde  przerobienie,  przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowana przez osoby 

uprawnione, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

12.  Strony  oferty  powinny  być  trwale  ze  sobą  połączone  i  kolejno  ponumerowane  oraz 

zaparafowane  lub  podpisane  przez  osobę  (osoby)  uprawnioną  do  występowania  w  imieniu 

Wwykonawcy i opieczętowane. 

13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 

stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w 

osobnym wewnętrznym  opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.  Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert,  tj.  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 

warunków płatności zawartych w ofercie. 
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XIII. Miejsce oraz termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Ofertę należy przesłać/złożyć w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1 

sekretariat 

do dnia 08.12.2016 r. do godz. 11:00 

 

2. Oznakowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach w siedzibie 

Zamawiającego: 

a) Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy należy zaadresować: 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu; 87-100 Toruń, ul. 

Szosa Bydgoska1 

OFERTA „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2017” 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 08.12.2016 r. do godz. 11:15 

 

b)  Koperta  wewnętrzna,  oprócz  opisu  jak  wyżej,  winna  zawierać  nazwę  firmy  i  adres 

Wykonawcy 

3. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Powiadomienie  o  zmianie  lub  wycofaniu  oferty  wymaga  formy  pisemnej  i  powinno  być 

przygotowane,  opakowane  i  zaadresowane  w  ten  sam  sposób  co  oferta  z  dopiskiem  na 

opakowaniu "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

4.  Oferty  złożone  po  terminie  będą  zwrócone  wykonawcom  bez  otwierania,  po  upływie 

terminu do wniesienia protestu. 

 

5. Miejsce otwarcia ofert: 

w siedzibie Zamawiającego 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1, dnia 08.12.2016 r. o godz. 11:15 

 

6. Otwarcie ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
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zamówienia. 

2. Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  nastąpi  bezpośrednio  po  odczytaniu  ww.  informacji  Po 

otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba 

Wwykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

– Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4.  Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do 

złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę.  Oświadczenia  o  wprowadzonych  zmianach  lub 

wycofaniu  oferty  powinny  być  doręczone  Zamawiającemu  na  piśmie  pod  rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

5.  Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie 

terminu składania ofert. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością po dwóch miejscach po 

przecinku. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu 

ofertowym"  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia 

 

 

XV. Kryteria oceny oferty 

1. Przyjęte kryteria i ich ranga 

            cena – 100 % 

2. Ocena za kryterium cena obliczone będzie jako iloraz ceny najniższej brutto do ceny 
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brutto oferty badanej. Uzyskany współczynnik mnoży się przez 100 w celu uzyskania 

ilości punktów w liczbach bezwzględnych. 

Ocena oferty obliczona będzie w oparciu o poniższy wzór: 

ilość pkt oferty badanej = 
najniższa cena oferty x  100 pkt   

 badana cena  oferty 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie: 

- zgodna z ustawą, 

- odpowiadała treści SIWZ, 

- spełniała warunki udziału w postępowaniu, 

- z najniższą ceną. 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone 

w niniejszej Specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o 

kryterium ceny. 

Zamawiający  odrzuci  oferty,  jeżeli    zajdzie  którakolwiek  z  przesłanek  opisanych  w  art.  89 

ustawy. 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli wystąpią przesłanki zawarte w art. 93 ustawy. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

1)  wyborze  najkorzystniejszej oferty, podając  nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, siedziby i adresy 

Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  łącznie  ze  streszczeniem  oceny  i  porównanie 

złożonych ofert wraz z punktacją. 

2)  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 

prawne, 

3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając również uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści niezwłocznie na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

na  tablicy  ogłoszeń  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Terapii  Uzależnień  i  Współuzależnienia  w 

Toruniu. 
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 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków 

komunikacji elektronicznej albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę. 

 3. Umowa  w sprawie realizacji zamówienia  publicznego zawarta zostanie w  siedzibie 

Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie.  

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Środki  ochrony  prawnej  uregulowane  są  w  dziale  VI  (art.  179  i  nast.)  ustawy.  przysługują 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

XX. Ogłoszenia wyników przetargu 

 

Wynik  postępowania  zostanie  ogłoszony  zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień 

publicznych w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej:  www.wotuiw.torun.pl. 

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu 

umowy uczestniczący w postępowaniu Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 
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XXI. Postanowienia końcowe 

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 

2. Ujawnienie treści protokołu i załączników odbywać się będzie na podstawie § 5 ust. 1-5 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca  2016 roku w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 roku poz. 1128). 

3.  W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych i kodeks cywilny. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Zatwierdził 

 

                                                                        Dyrektor WOTUiW 

                                                                      dr n. med. Lech Grodzki 
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FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 

nr sprawy WOTUiW-1/11/2016 

 

 

 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa ........................................................................ 

 

Siedziba ...................................................................... 

 

Adres poczty elektronicznej ....................................... 

 

Strona internetowa ..................................................... 

 

Numer telefonu .......................................................... 

 

Numer faksu .............................................................. 

 

Numer REGON ......................................................... 

 

Numer NIP ................................................................. 

 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
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W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia w Toruniu przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa oleju 

opałowego  lekkiego  na  sezon  grzewczy  2017”  o  wartości  szacunkowej  poniżej  progów 

ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Proponujemy realizację zamówienia za następujące ceny jednostkowe netto za 1m3 :   

olej opałowy                                        cena jednostkowa ................... zł/m3,          

 słownie: .........................................................................................................................  złotych  

 

Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi ................. ..............złotych (netto)           

słownie: .............................................................................................................  złotych   (netto) 

podatek VAT (23%)          …………….złotych 

Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi  ………………………....złotych (brutto) 

słownie: ...........................................................................................................  złotych (brutto) 

 

1. Cena  brutto  podana  jest  w  PLN  i  zawiera  wszystkie  koszty  realizacji  zamówienia 

określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Cena  jednostkowa  przedmiotu  zamówienia  może  ulec  zmianie  wyłącznie  w  przypadku        

zmiany cen u Producenta zaopatrującego Wykonawcę w wysokości proporcjonalnej do 

jej wzrostu lub spadku. 

 

3. Wykonawca  przy  dostawie  danej  partii  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  w 

formie pisemnej przedstawić Zamawiającemu zmianę ceny (wzrost lub obniżkę) 

obowiązujące  u  Producenta  w  danym  dniu  dostawy,  dołączyć  powinien  komunikat 

cenowy Producenta/ wydruk cen paliw ze strony internetowej producenta z dnia 

poprzedzającego dostawę po godz. 18.00. 

 

4. W  przypadku  zmiany  podatku  VAT  lub  akcyzowego  Zamawiający  dopuszcza  zmianę 

ceny jednostkowej o wartość wynikającą z tych zmian. 

 

5. Termin realizacji, warunki gwarancji i płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
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6. Oświadczam, że zamówienie realizować będziemy sukcesywnie, zgodnie                           

z  zapotrzebowaniem  zamawiającego  w  okresie  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia 

31.12.2017 r. 

 

7. Oświadczam, że następująca część zamówienia: ............................................... 

................................. będzie powierzona podwykonawcom. 

 

 

Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym 

 

............................................................ tel. kont., fax., e-mail 

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

 

............................................................ tel. kont., fax., e-mail 

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

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię ...................................... 

 

Stanowisko ............................................. 

 

Telefon .................................................... 

 

Zakres* 

- do reprezentowania w postępowaniu, 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

- do zawarcia umowy. 

*właściwe podkreślić. 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie  wnosimy  do  niej  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne  informacje do 

przygotowania oferty. 
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2. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  z  ofertą  przez  czas  wskazany  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z 

przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w 

celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności. 

4. Oświadczamy,  że  oferta  zawiera  /  nie  zawiera  (niepotrzebne  skreślić)  informacji 

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty 

Na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do 

wykluczenia z postępowania, załączam oświadczenia zgodne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ. 

Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach. 

 

 

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

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

        pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  

 

przetargu nieograniczonego na  

 

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

 

oświadczamy, że: 

 

1) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam/my wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 

4) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

5) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

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

                miejscowość, data              podpis osoby uprawnionej 



24 
 

 Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

        pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  

 

nieograniczonego na …………………………………………………..…………  

 

oświadczam, że: 

 

Jako  osoba  fizyczna  prowadzę  działalność  gospodarczą,  zgodnie  z  wpisem  do  ewidencji 

działalności i informacji gospodarczej, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, 

  nie otwarto wobec mnie likwidacji, 

 nie ogłoszono upadłości / ogłoszono * wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu 

upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

 

 

 

 

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

                miejscowość, data      podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

Umowa  Nr …../2016 

zawarta  w dniu ………….. 2016r. 

pomiędzy: 

 

Wojewódzkim  Ośrodkiem  Terapii  Uzależnień  i  Współuzależnienia  w  Toruniu,  ul.  Szosa 

Bydgoska 1, 87-100 Toruń, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział 

Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 

KRS 0000030573, NIP 965-20-48-040, REGON 871550298, 

reprezentowanym przez : 

 

…………………………….. – …………………………………….. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………….. - …………………………………………… 

2. ………………………….…………. - …………………………………………… 

 

zwanym dalej „Dostawcą” 

 

W następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy wyłonionej w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z póz. zm.) o treści następującej: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na 
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sezon  grzewczy  2017”  ogłoszonego  w  dniu  ……………………………..  r.,  nr  ogłoszenia 

………..-20….. r., Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

 

1. Dostawca oświadcza, że jest autoryzowanym dystrybutorem oleju opałowego lekkiego. 

2. Dostawca  zobowiązuje  się,  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 

oraz ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu oleju opałowego lekkiego w ilości ok. … m3 

do kotłowni wymienionych obiektów: 

Oddział Odwykowy Całodobowy WOTUiW, ul. Włocławska 233, 87-100 Toruń, 

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień WOTUiW, ul. Włocławska 233, 87-

100 Toruń. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy lekki o następujących parametrach: 

Gęstość w temperaturze 15oC max. 0,86 g/cm3 

Lepkość kinematyczna w 20oC max. 6,00 mm2/s 

Temperatura zapłonu min. 60oC 

Temperatura płynięcia max. – 40oC. 

 

§ 2. 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2017r. do dnia  31.12.2017 r. 

 

§ 3. 

 

1. Olej opałowy lekki dostarczany będzie przez Dostawcę na jego koszt własnym 

specjalistycznym transportem wyposażonym w odpowiedni dystrybutor, bezpośrednio do 

wskazanego  przez  Zamawiającego  miejsca,  w  terminie  24  godzin  od  chwili  złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia na piśmie faxem na numer:  lub e-mailem na adres:, 

którego  przyjęcie  do  realizacji  na  piśmie  (faxem  na  numer:  lub  e-mailem  na  adres:) 

potwierdzi Dostawca. 

2. Do  każdej  dostawy  Dostawca  dołączy  atest  producenta  na  dostarczoną  partię  oleju 

opałowego lekkiego. 
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§ 4. 

 

1. Cena jednostkowa brutto oleju opałowego lekkiego wynosi ….… zł za  jeden m3. 

Obejmuje  ona  cenę  netto  w  wysokości  ………  zł  za  jeden  m3  a  także  obowiązującą 

stawkę podatku VAT 23%. 

2. W przypadku zmiany ceny sprzedaży oleju opałowego lekkiego przez producenta, cena 

sprzedaży oleju ulegnie zmianie proporcjonalnie do procentowego wzrostu cen 

producenta.  Podstawą  zmiany  cen  będzie  aktualny  cennik  producenta,  który  Dostawca 

zobowiązany jest przedłożyć przed każdą zmianą cen.  

 

§ 5. 

1. W przypadku zwłoki w terminowej dostawie partii oleju opałowego lekkiego Dostawca 

zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  5%  wartości  danej  partii  oleju 

opałowego nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Dostawcę 

zgodności jakościowej dostarczanego oleju opałowego lekkiego z parametrami 

określonymi w § 1 ust. 1 poprzez pobranie próbki oleju, która w przypadku ewentualnych 

podejrzeń,  co  do  jakości  produktu  będzie  oddawana  do  badania  laboratoryjnego  przez 

niezależnego rzeczoznawcę. 

3. W przypadku dostawy wadliwej partii oleju opałowego lekkiego Dostawca zobowiązuje 

się  do  przyjęcia  zwrotu  i  wymiany  wadliwej  partii  oleju  opałowego  oraz  pokrycia 

wszelkich  kosztów  z  tym  związanych  oraz  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  10% 

wartości wadliwej partii oleju opałowego lekkiego.  

4. Dostawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem oleju 

opałowego powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego lekkiego. 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej opałowy nastąpi, na podstawie faktur 

wystawionych za zrealizowane dostawy zgodnie  ze zleceniami, o których mowa w § 3  

ust. 1. 
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2. Należności za poszczególne partie oleju opałowego lekkiego regulowane będą przelewem 

na  rachunek  Dostawcy  ………………………………………….………………………… 

w ciągu 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. W  przypadku  opóźnień  w  zapłacie  za  dostarczoną  partię  oleju  opałowego  lekkiego 

Dostawca naliczać będzie odsetki ustawowe. 

 

 

§ 7. 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) dla Dostawcy: …………………………………………………………….. . 

b) dla Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 

Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń. 

2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana 

jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej. 

 

§ 8. 

 

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w terminie jednego 

miesiąca w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9. 

 

1. W razie wystąpienia 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 

powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie zapłaty należnej 

mu z tytułu wykonania części umowy ceny. 

 

§ 10. 

 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego 

oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 
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§ 11 

 

 

Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  Umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 12 

 

Niniejszą  Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla 

każdej ze Stron. 

 

 

Dostawca      Zamawiający 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w 

celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

Nazwa i adres Wykonawcy  

................................................................................................................. 
1. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu  zamówienia.  W  ofercie  musi  znajdować  się  informacja  o  podstawie  do  dysponowania  przedstawionymi 

zasobami. 

2. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. 

 

L.p

. 

Opis (rodzaj, nazwa producenta, model) Liczba 

jednostek 

Parametry 

techniczne 

Określić czy: 

- sprzęt jest w dyspozycji 

wykonawcy,  lub czy 

- sprzęt jest oddany do 

dyspozycji 

wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               ..........……………………………………………………… 
                                                        
                                             /Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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