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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

1.1.   Zamawiający: 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce, 
ul. Szlachtowska 75b, 
34-460 Szczawnica, 
tel./fax (018) 262-27-80  
NIP 734-28-23-091 
REGON 492048497 
e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl, www.ckiw-szczawnica.ohp.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. 

2.2 Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy PZP. 
2.3 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia jak również w sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia zwaną dalej „SIWZ”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

2.4 Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 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), dalej „RODO”, 
zamawiający informuje, że: 

2.5.1) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu  
bezpośrednio od osób fizycznych jest Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-
Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica, 

2.5.2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  
w Szczawnicy-Jabłonce jest Pani Beata Salamon - Waruś, adres e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl, 
tel. 18 262 27 80, 

2.5.3) w/w dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2.5.4) odbiorcami w/w danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, 

2.5.5) w/w dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy, 

2.5.6) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od 
osób fizycznych w przedmiotowym postepowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy PZP, 

2.5.7) w odniesieniu do w/w danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

2.5.8) osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 
postępowaniu posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 
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− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych, 
− na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO**, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, 
której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, 

2.5.9) osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio 
w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego dla kotłowni olejowych  

w Szczawnicy, ul. Szlachtowska 75 b oraz w Jabłonce, ul. Sobieskiego 78. 
3.2. Wspólny Słownik Zamówień - kod CPV 09135100-5. 
3.3. Olej opałowy musi spełniać n/w wymagania:  

 gęstość w 15 st. C max 0,860 kg/l 
 wartość opałowa min 42,60 MJ/kg 
 zawartość wody max  200 mg/kg 
 temperatura zapłonu  min  56 st. C 
 temperatura płynięcia  max  -20 st. C 
 zawartość siarki  max  0,10 % 
 pozostałość po koksowaniu  
w 10 % pozostałości destylacyjnej  max  0,30 % 
 pozostałość po spopieleniu  max  0,01 % 
 zawartość  zanieczyszczeń stałych max  24 mg/kg 

3.4. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie wynosi 112 000 litrów, w tym dla kotłowni w: 
− Szczawnicy  około 80 000 l, 
− Jabłonce   około 32 000 l. 

3.5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości oleju w zależności od zużycia oraz   
zamówienia ewentualnie mniejszych dostaw w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, celem 
dopełnienia zbiorników.  

3.6. W postępowaniu dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 
3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (tzn. przewidujących odmienny niż 

określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zadania). 
3.8. Zamawiający nie będzie prowadził przedmiotowego postępowania z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie zamierza zawrzeć 
umowy ramowej. 

3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 
3.10. Miejsce realizacji – wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w zakresie: 

                                                           
  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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3.10.1) część nr 1 do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy, ul. Szlachtowska 75b,                 
34-460 Szczawnica, 

3.10.2) część nr 2 do Filii Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Jabłonce,  
ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabłonka. 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę 

na jedną lub więcej n/w części: 
4.1.1) Część nr 1 –  dostawa oleju opałowego dla kotłowni w Szczawnicy, ul. Szlachtowska 75b; 

 szacunkowe roczne zapotrzebowanie oleju opałowego – 80 000 l (zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zgodnie z pkt 3.5. SIWZ); 

 pojemność zbiorników - 16 000 l oraz 8 000 l; 
 wielkości jednorazowych dostaw od 6 000 l do maksymalnej pojemności 

zbiorników; 
4.1.2) Część nr 2 – dostawa oleju opałowego dla kotłowni w Jabłonce, ul. Sobieskiego 78: 

 szacunkowe roczne zapotrzebowanie oleju opałowego – 32 000 l (zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zgodnie z pkt 3.5. SIWZ); 

 pojemność zbiorników - 12 500 l; 
 wielkości jednorazowych dostaw od 5 000 l do maksymalnej pojemności 

zbiorników; 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5.1. Termin wykonania zamówienia – do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
5.2. Wielkość i termin dostawy każdej partii oleju opałowego wynikać będzie z jednostronnych 

dyspozycji zamawiającego, telefonicznie, drogą faksową lub e-mail – wybór formy składania 
zamówień zostanie uzgodniony z wykonawcą w dniu podpisywania umowy i zostanie 
wprowadzony do umowy. 

5.3. Dostawy będą realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

5.4. Wykonawca dostarczy olej opałowy najpóźniej w ciągu 4 dni od złożenia dyspozycji przez 
zamawiającego. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
6.1.1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP, 
6.1.2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 
6.1.3) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów – tj. posiadają koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;  
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z wykonawców musi spełniać w/w warunek. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej – tj. dysponują środkami transportu dostosowanymi do 
przewozu oleju opałowego zgodnie z obowiązującymi przepisami wyposażonymi w urządzenia 
pomiarowe. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek powinien być spełniony łącznie, przez 
wykonawców składających ofertę wspólną. 

6.2. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich 
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i 
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 
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7. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

8.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, każdy z wykonawców winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia 
i dokumenty: 

8.1.1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu 
wykonawców składających ofertę wspólną. 

8.1.2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1.3 do SIWZ. 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z wykonawców musi załączyć niniejsze oświadczenie. 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do grupy kapitałowej należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej  - wg własnego wzoru lub 
wzoru, który zamawiający  zamieści na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z wykonawców musi załączyć/złożyć niniejsze oświadczenie. 

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

8.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w pkt 8.3, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zawarte w  załączniku nr 1.2 
do SIWZ. 

8.5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w pkt. 8.3 oraz dotyczące podwykonawców, składane 
są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem  dokonuje 
odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

9.1. Dostęp do dokumentów zamówienia w tym m.in. specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ckiw-szczawnica-bip.ohp.pl w zakładce 
zamówienia publiczne. 

9.2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
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9.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ prowadzący postępowanie udostępni na w/w stronie 
internetowej. 

9.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że  wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po 
upływie w/w terminu zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.5. Wszelkie opublikowane na stronie internetowej zamawiającego zmiany i wyjaśnienia stają się 
integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

9.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 
dotyczące nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności. 

9.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 
2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, 730) z zastrzeżeniem, że oświadczenia 
 i dokumenty składane lub uzupełniane w trybie art. 24 ust.11, i art.26 ustawy PZP muszą być w 
formie pisemnej – brak formy pisemnej skutkować będzie uznaniem, że dokument nie został 
dostarczony. 

9.8. Oferta może być złożona tylko i wyłącznie w formie pisemnej. 
9.9. Zamawiający wymaga aby strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą faksu lub 

środków komunikacji elektronicznej niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania. W przypadku 
niepotwierdzenia otrzymania wiadomości zamawiający uzna, iż dokumenty lub informacje zostały 
dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 

9.10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
− Henryk Węglarz, tel. 18 444 07 03 
−  Ewa Gąsienica,  tel. 18 444 07 04. 

9.11. Z wyżej wymienionymi osobami można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.45 do 15.45. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
10.1. Przeprowadzający postępowanie nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

 z 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. 

12. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

12.1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy. Dodatkowo, w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
(pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).  
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12.2. Za prawidłowo podpisaną ofertę uznaje się dokument, na którym podpis złożono własnoręcznie 
w sposób umożliwiający odczytanie nazwiska podpisującego lub podpis, który uzupełniono 
odciskiem pieczęci imiennej. 

12.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej 
oferty, spowoduje odrzucenie ofert danego wykonawcy wraz z ofertą podstawową. 

12.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12.5. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz oznaczonej napisem: 
„Oferta na dostawę oleju opałowego  

Nie otwierać przed godz. 11.15 dnia 24 stycznia 2020 r.” 
12.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
12.7. Oferta powinna zawierać: 
12.7.1) Uzupełniony druk „Oferta” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
12.7.2) Uzupełniony „Formularz cenowy” wg wzoru stanowiącego załącznik nr. 1.1 do niniejszej SIWZ. 
12.7.3) Wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 8 SIWZ.  
12.7.4) Jeżeli dotyczy, stosowne pełnomocnictwa. 
12.8.   Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firmy podwykonawców.  
12.9.  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte i kolejno ponumerowane. 
12.10. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę. 
12.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
12.12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wykonawcę. 
12.13. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł (oznaczył klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA i załączył jako odrębna część niezłączoną z jawną w sposób trwały), że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy oraz adresu 
wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

13.1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.: Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 
Szczawnica lub przesłać na w/w adres w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 11.00. 

13.2   Za termin złożenia oferty uznawany będzie termin wpływu do zamawiającego. 
13.3.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj.: 

 Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b,  
34-460 Szczawnica w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 11.15. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. Cenę należy obliczyć w oparciu o obowiązującą cenę producenta publikowaną na oficjalnej 
stronie internetowej w dniu 22 stycznia 2020 roku.  

14.2. Sposób obliczenia ceny winien odpowiadać układowi formularza cenowego stanowiącego 
załącznik nr 1.1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny 
jednostkowej towaru jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta. Cena zostanie 
przeliczona w sposób określony w załączniku nr 1.1 do SIWZ uwzględniając  zmianę ceny 
producenta i należnego podatku VAT wynikającego ze zmiany ceny. Pozycja marża lub opust nie 
ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 
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14.3.  Ceny jednostkowe brutto muszą obejmować wszystkie kwoty niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty transportu, rozładunku, podatek VAT. 
Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 0 C.  

14.4.  Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, cena ofertowa musi być 
wyrażona w złotych.  

14.5. Wszystkie podane kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku). 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

15.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, odrębnie dla każdej części za 
pomocą systemu punktowego, według kryterium:  
Cena - 100 % 
 Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w kryterium cena otrzyma oferta wykonawcy, który 
zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

pkt
C

C
P

OB

N
C 100  

 gdzie:  
 PC -liczba punktów przyznanych ofercie wykonawcy za cenę (zaokrąglona  do  2  miejsc  po   przecinku)  
 CN -najniższa zaoferowana cena,  
 COB   -cena zaoferowana w ofercie badanej 

 
15.2 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 

liczbę punktów za cenę. 

16.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

16.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 

16.2 Zamawiający zmierza zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia zgodną ze wzorem 
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną 
wprowadzone zobowiązania Wykonawcy, które wynikają z przedstawionej przez niego oferty. 

16.3 Wykonawca w celu zawarcia umowy stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

16.4 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
 z dokumentów załączonych do oferty.  

16.5 Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy PZP. 
16.6 Zamawiający od Wykonawców występujących wspólnie żąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

17. 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 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 
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19.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

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

20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
Załącznik Nr 1  – Druk „Oferta”. 
Załącznik Nr 1.1 – Formularz cenowy. 
Załącznik Nr 1.2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik Nr 1.3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 
Załącznik Nr 2  – Wzór umowy.
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Miejscowość, data ……………………… 

 OFERTA 

Działając w imieniu: 

  

  

(nazwa i adres Wykonawcy(ów)) 

REGON   NIP   KRS   

nr. telefonu   nr faxu   e-mail   

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  
w Szczawnicy-Jabłonce składam/składamy niniejszą ofertę: 

1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie: 

1) Części nr 1 – dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni w Szczawnicy, ul. Szlachtowska 75b: 

-  za cenę jednostkową brutto ………………. zł/m3 

słownie  ............................................................................................................................................ 

- przewidywana łączna wartość umowy ............................................................................................ 

2) Części nr 2 – dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni w Jabłonce, ul. Sobieskiego 78:  

-  za cenę jednostkową brutto ………………. zł/m3 

słownie  ............................................................................................................................................ 

- przewidywana łączna wartość umowy ............................................................................................ 

2. Powyższe ceny zostały określone w załączonym formularzu cenowym i obejmują zakres zamówienia 
określony w SIWZ. W cenę wliczono koszty transportu i rozładunku loco odbiorca. Powyższe ceny mogą 
ulec zmianie jedynie w przypadku zmian cen przez producenta i ulegają indeksacji o kwotowy wskaźnik 
zmian cen producenta.  

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
4. Deklaruję/deklarujemy udzielenie  ----  miesięcznej gwarancji. 

5. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami 
zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/ zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 
do właściwego wykonania zamówienia. 

7. Oświadczam, że uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, 
w której upływa termin składania ofert. 

8. Oświadczam/y, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został  przeze 
mnie /przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/ zobowiązujemy się w przypadku wybrania mojej/ naszej 
oferty do zawarcia umowy zgodnie z uzupełnionym wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego.  

9. Oświadczam/y , że zamierzam/y powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji następujące części 
zamówienia: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Sposób realizacji spółki cywilnej/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący 
 ( wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Oświadczam/y , że wypełniłem/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  art.14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenia o ochronie 
danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „ RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia w niniejszym postępowaniu.1 

 

12. Oferta  składa się z ….. kolejno ponumerowanych i parafrazowanych stron.  

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                                                                         (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

                                                           
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO, treść 
oświadczenia wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie ). 
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Miejscowość, data ……………………… 
 _________________  
(pieczęć adresowa wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 
Część nr 1 -Dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni w Szczawnicy, ul. Szlachtowska 75b: 
 szacunkowe roczne zapotrzebowanie wynosi 80 000 l (zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zgodnie z pkt 3.5. SIWZ). 
 wielkości jednorazowych dostaw od 6 000 l do maksymalnej pojemności zbiorników tj. – 16 000 l oraz 8 000 l. 

cena netto 1000 litrów oleju 
opałowego (1 m3) oferowana przez 

producenta podana na oficjalnej 
stronie internetowej obowiązująca 

w dniu 22.01.2020. 

marża lub opust 
cena jednostkowa 
netto wykonawcy 

[1±2] 
VAT 

cena jednostkowa 
brutto wykonawcy 

[3+4] 

szacunkowe roczne 
zapotrzebowanie 

przewidywana 
łączna wartość 

umowy 
[5×6] 

1 2 3 4 5 6 7 

zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 80 m3 zł 

Razem dostawa (cena 
brutto) 

 

Część nr 2 - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni w Jabłonce, ul. Sobieskiego 78: 
− szacunkowe roczne zapotrzebowanie wynosi 32 000 l (zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zgodnie z pkt 3.5. SIWZ). 
 wielkości jednorazowych dostaw od 5 000 l do maksymalnej pojemności zbiorników tj. – 12 500 l. 

cena netto 1000 litrów oleju 
opałowego (1 m3) oferowana przez 

producenta podana na oficjalnej 
stronie internetowej obowiązująca 

w dniu 22.01.2020 r. 

marża lub opust 
cena jednostkowa 
netto wykonawcy 

[1±2] 
VAT 

cena jednostkowa 
brutto wykonawcy 

[3+4] 

szacunkowe roczne 
zapotrzebowanie 

przewidywana łączna 
wartość umowy 

[5×6] 

1 2 3 4 5 6 7 

zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 32 m3 zł 

Razem dostawa (cena 
brutto) 

 

Powyższe ceny zostały obliczone na podstawie obowiązującej ceny producenta  .............................................  publikowanej na oficjalnej stronie internetowej 
                                                                                                                                                                                                   nazwa producenta 

 
 ............................................................................... . w dniu 22.01.2020 r. 
 adres oficjalnej strony internetowej producenta 

………………………………………………………………… 
(pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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(nazwa i adres Wykonawcy(ów)) 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce, prowadzonego przez Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 6.1.3). 

 , dn.      

 Miejscowość,  data   (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:* 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 6.1.3), polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 

 w zakresie:  

 w zakresie:  

  (wypełnić gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów) 

i oświadczam, że w stosunku do w/w podmiotów nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w 
art. 24 ust.1 pkt. 12 – 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

 , dn.      

 Miejscowość,  data   (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                           
* Wypełnić jeżeli dotyczy 
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(nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

Oświadczenie wykonawcy* 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce, prowadzonego przez Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
 z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 , dn.      

 Miejscowość,  data   (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
  ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy 

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

  

 , dn.      

 Miejscowość,  data   (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

                                                           
*  w przypadku wykonawców występujących wspólnie wszyscy wykonawcy winni złożyć niniejsze oświadczenie 
**  wypełnić jeżeli dotyczy 
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UMOWA NR ……………….. WZÓR) 

Zawarta w dniu    w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, 
Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b zwanym dalej „zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora CKiW - Jana Jurek 

a   

mającą swoją siedzibę -   reprezentowanym przez: 

  

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień 
publicznych - (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)- przetarg nieograniczony znak CKIW.BOZ.271.1.2020 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
1. Wykonawca sprzedaje, a zamawiający nabywa towar w postaci oleju opałowego lekkiego 

z przeznaczeniem wyłącznie do celów opałowych. 
2. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie dla kotłowni w: 

 Szczawnicy wynosi około 80 000 l, 
 Jabłonce wynosi około 32 000 l. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w/w ilości w zależności od zużycia. 
§ 2 

1. Dostawa towaru następować będzie partiami stosownie do potrzeb zamawiającego, począwszy od dnia 
zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. 

2. Wielkość i termin dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji 
zamawiającego. Dostawy będą realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. Składanie zamówień odbywać się będzie telefonicznie, faksem lub drogą 
elektroniczną. Wybór jednej lub kilku form składania zamówień zostanie określony z wykonawcą w dniu 
podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najpóźniej w ciągu 4 dni od złożenia dyspozycji przez 
zamawiającego. 

4. Miejsce realizacji zamówienia:  

Część 1 - Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy 
34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b. 

Część 2 - Filia Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Jabłonce 
34-480 Jabłonka, ul. Sobieskiego 78. 

§ 3 
1. Towar zostanie dostarczony zamawiającemu przy użyciu samochodu posiadającego urządzenia 

pomiarowe. Wykonawca zapewni odpowiednie końcówki umożliwiające tankowanie oleju 
uwzględniające istniejącą instalację zamawiającego. Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana 
będzie w temperaturze referencyjnej 15 0 C. 

2. Do każdej partii towaru wykonawca dołączy świadectwo jakości. 
3. Koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę towaru. 
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§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę wynagrodzeń 

cząstkowych za zrealizowane dostawy cząstkowe zgodnie z dyspozycjami opisanymi w §2 pkt 2. 
2. Przewidywana łączna wartość umowy wyniesie ................................................................................. 
3. Cena ofertowa, obliczona na dzień 22.01.2020 r., zgodnie ze złożoną ofertą dla: 

Części 1  -  CKiW w Szczawnicy wynosi ................................................................................. zł brutto, 
(słownie złotych  ............................................................................................................. ) 
w tym marża lub opust wynosi ................................................................................. zł netto 

Części 2 - Filii CKiW w Jabłonce wynosi ............................................................................... zł brutto, 
(słownie złotych  ............................................................................................................. ) 
w tym marża lub opust netto wynosi ....................................................................... zł netto 

4. Cena 1 m3 oleju zgodnie ze złożoną ofertą jest składową ceny producenta z dnia 22.01.2020 r. oraz stałej 
marży lub opustu wykonawcy i będzie podlegała ewentualnym zmianom jedynie w przypadku zmiany ceny 
przez producenta. 

5. W przypadku zmiany ceny przez producenta, cena zostanie przeliczona w sposób określony w załączniku 
Nr 1.1 do SIWZ uwzględniając zmianę ceny producenta i należnego podatku VAT wynikającego ze zmiany 
ceny. Pozycja marża lub opust nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 

6. W przypadku waloryzacji ceny wykonawca dołączy informację cenową producenta. 
7. Zmiana ceny oleju w sytuacjach i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie wymaga 

wprowadzenia jej aneksem do niniejszej umowy. 
8. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy 

wykonawcy wskazany na fakturze. 
9. Wykonawca wystawiał będzie faktury na podstawie pokwitowania przyjęcia przez zamawiającego 

zamówionej partii towaru. 
10. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty. 
11. W razie stwierdzenia wad zamawiający złoży stosowną reklamację wykonawcy, który udzieli odpowiedzi 

na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną  
w całości zgodnie z żądaniem zamawiającego. 

§ 5 
1. W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie wykonawca może naliczać odsetki 

ustawowe. 
2. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu 

kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto uzgodnionej dostawy za każdy dzień zwłoki. 
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej 

karę umowną. 
§ 6 

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć wykonawcy dodatkowy 
termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

§ 7 
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają Pana/Panią 

.......................................................................................... reprezentującego wykonawcę oraz Pana/Panią 
Ewa Gąsienica reprezentującego zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do składania wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego 
wynikających z ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2019 poz. 114, ze zm.), 
każdorazowo przy zakupie oleju opałowego w dniu odbioru paliwa – wg wzoru dostarczonego przez 
wykonawcę stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, przy czym zamawiający oświadcza, że 
nabywany olej opałowy przeznaczony będzie wyłącznie do celów opałowych. 
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3. Osoby upoważnione do składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju:    
- w Szczawnicy  – Pan Henryk Węglarz lub Pani Anna Drobot,     
- w Jabłonce – Pani Grażyna Pilch lub Pani Bogusława Pezdek. 

4. Osoba dostarczająca olej opałowy po stronie wykonawcy zobowiązana jest odebrać, sprawdzić 
poprawność oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego i potwierdzić jego otrzymanie. 
Potwierdzenie otrzymania równoznaczne jest ze złożeniem ważnego oświadczenia. 

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  - 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz.U. 2019 poz. 114, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie stanowią inaczej. 

§9 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd. 

§10 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej  
ze stron. 

 

Wykonawca     Zamawiający 

 


