SzP.ZP.271.72.18

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
o w a r t o ś c i p o n i ż e j 3 0 .0 0 0 e u r o

NA SPRZEDAŻ PALIW NA POTRZEBY SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W
MIELCU

I. Zamawiający:

Nazwa i adres:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel/fax 17 780-01-46
przetargi@szpital.mielec.pl
www.szpital.mielec.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:

REGULAMIN Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót
budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; § 7 Regulaminu.
III. Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kod CPV: 09.13.41.00-8 – olej napędowy, 09.13.20.00-3 - benzyna
IV. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna sprzedaż paliwa na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Mielcu,
tj. benzyny bezołowiowej E-95 i oleju napędowego, przeznaczonych do samochodów służbowych, agregatu
prądotwórczego, ciągnika i kosiarek będących w posiadaniu Zamawiającego z tankowaniem bezpośrednio do
pojazdów lub w przypadku agregatu prądotwórczego, ciągnika i kosiarek do beczki.
PALIWO

L.p.
1 benzyna bezołowiowa PB 95
2 olej napędowy

Asortyment

J.m.
litr
litr

Ilość
1 000
26 000

Szczegółowe warunki zamówienia:
Ilość benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 i oleju napędowego są ilościami szacunkowymi w
okresie realizacji umowy. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych
produktów.
2. Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej na stacjach paliw Wykonawcy,
w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Szpitala
Specjalistycznego w Mielcu.
3. Cena za zakup 1 l benzyny bezołowiowej E - 95 i 1 l oleju napędowego będzie zmienna i wynikać będzie z
dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji pomniejszonej o zaoferowany stały rabat.
4. Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią
jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami.
5. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w
uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami
badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa.
6. Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem
ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem.
7. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z
oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu.
8. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa przez całą dobę w odległości do 10 km od siedziby
Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na
wszystkich swoich stacjach oraz umożliwi Zamawiającemu korzystanie z całej sieci paliw.
10. Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w ciągu 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, za miesięczny okres rozliczeniowy na podstawie
zbiorczego wykazu sprzedaży.
11. Do każdej faktury Wykonawca dołączy:
1.

12.
13.
14.

15.

-dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje:
- miejsce i datę zakupu,
- rodzaj i ilość pobranego paliwa,
- nazwę pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu, w przypadku tankowania do beczki – zapis „tankowanie do
beczki”,
- nazwisko i podpis pobierającego paliwo.
Przy każdym tankowaniu Wykonawca wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i
potwierdzał pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem,
Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego do
pobierania paliw.
Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 październik 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z
2015 r., poz. 1680).
Stacje benzynowe posiadane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).

16. Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego:
L.p.
Marka

Numer rejestracyjny

Rodzaj paliwa

1

Volkswagen Transporter

RMI 26 US

ON

2

Volkswagen Transporter

RMI 27 US

ON

3

Volkswagen Transporter

RMI 19901

ON

4

Renault Kangoo

RMI 12250

ON

5

Renault Espace

RMI 64605

Pb

6

Renault Trafic

RMI 33390

ON

Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Zaproszeniu.
V. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI. Ter mi n w y ko na nia za mó w ie n ia
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:
1 2 mi e się cy o d da ty po dp i sa n ia u mo w y
VI I. Wa r u n ki ud zia łu w po st ępo w a n i u
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
VI I I. Wy ma g a n e o świadczenia i dokumenty:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1.

wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem (Załącznik nr 1 do
Zaproszenia),

2.

zaakceptowany wzór umowy,

3.

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje - kopię dokumentu zezwalającego na obrót paliwami ciekłymi w świetle
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 755), lub inny
dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu paliwami ciekłymi.

4.

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo
na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie RP

IX. O so by u po w a żn io n e do po ro zu mi ew a n ia si ę z Wy ko na w ca mi:
Tadeusz Piekarski– w sprawach merytorycznych
Magdalena Darłak-Golec, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych

X. O pi s s po so b u przy g o t o w a nia o f e rty :
1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z Zaproszeniem do złożenia
oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).

2.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.

Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.

4.

Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.

5.

Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa
w Części VIII Zaproszenia do składania oferty.

6.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.

8.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być
wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.

9.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli

wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą
brane pod uwagę.
13. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
14. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

XI. Ce na o f ert y :
1.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
a. sukcesywną sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego,
b. wniesienie towaru do magazynu Szpitala i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez
pracownika upoważnionego przez Zamawiającego
c. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
d. ubezpieczenie
e. podatek VAT (jeśli dotyczy)
f. cło (jeśli dotyczy),
g. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest
określona w jednostkach miar.

4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

5.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

6.

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XI I. K ry te ria o ce ny o f e rt :
1.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 najniższa cena - 80 %
 wielkość rabatu – 20%

2.

Sposób oceny ofert:
-najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wpc =

Cn
xR
Cof

gdzie:
Wpc – Wartość punktowa

Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga
-wielkość udzielonego rabatu od ceny brutto za 1 litr paliwa jako kryterium wymierne obliczane
zostanie wg wzoru:

Wpg =

Ig
xR
Ing

gdzie:
Wpg– Wartość punktowa w kryterium
Ig – wielkość rabatu proponowana w ofercie (w%)
Ing - największy proponowany rabat (w%)
R – ranga
Łączna liczba punktów jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:
L=Wpc + Wpg
XI I I. O f erty :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro na sprzedaż paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku
otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 - Administracja
Oferty należy składać w godzinach 800 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 18.06.2018r. godz. 900.
O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 18.06.2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego.
XI V. Te r mi n zw ią za n ia o f ert ą
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert
XV. I sto t ne dla st ro n p o st a no w ie nia , któ r e zo s ta ną w pro w a dzo ne do t reś ci u mo w y :
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zaproszenia do
złożenia oferty cenowej (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
XV I. O g ło sze ni e w y n i kó w po st ępo w a n ia :
Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania
oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
XV I I. K la u zu la i nf o r ma cy j na z a rt 1 3 RO DO . :
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, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego,
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec jest Pani Edyta Hyjek, kontakt: Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, pokój nr 15, adres e-mail
iod@szpital.mielec.pl, telefon 17 780-01-40;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż paliw na potrzeby Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.72.18 prowadzonym w trybie
postepowania poniżej 30 000 euro (Regulamin Dyrektora w sprawie dokonywania zakupu, dostaw, usług i
robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (uwaga:
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);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (uwaga: 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;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące
prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie RP,

Załącznik nr 1 do Zaproszenia
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. .
NIP: .............................. REGON: ...................... .
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:
sprzedaż paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
SzP.ZP.271.72.18
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:
I. Cena oferty:
L.p.

1

1.
2.

Nazwa handlowa

Ilość litrów

2

3

Rabat w
%
4

Cena jednostkowa po
uwzględnieniu rabatu

Wartość po uwzględnieniu rabatu

netto

VAT%

brutto

5

6

7

netto
(kol. 3x5)
8

VAT zł
9

brutto
(kol. 8+9)
10

benzyna
1 000
bezołowiowa PB
95
olej napędowy
26 000

Całkowita wartość zamówienia

II. Oferujemy stały rabat na paliwa w wysokości ……………% (wpisuje Wykonawca) od 1 litra paliwa
III. Oświadczamy, że:
*

zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy zastrzeżeń,

*

wzór Umowy załączony do Zaproszenia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

*

zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w terminie od daty podpisania umowy przez okres 12
miesięcy od daty podpisania umowy

*

Oferujemy tankowanie paliwa tj. benzyny bezołowiowej E-95 i oleju napędowego ze stacji/punktu
zlokalizowanego w ……………………….(adres wpisuje Wykonawca),

*

Ilość stacji w Polsce, w sieci, do której należę wynosi………………..(wpisuje Wykonawca),

*

termin płatności za paliwo wynosił będzie 60 dni od dnia doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową
wystawionej faktury za miesięczny okres rozliczeniowy na podstawie zbiorczego wykazu sprzedaży,

na
rachunek
bankowy
Wykonawcy,
prowadzony
……………………………….. (Wpisuje Wykonawca),

przez

………….

o

numerze

*

wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy,
z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,

*

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

*

oświadczamy, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzam / zamierzam (niepotrzebne skreślić)
powierzyć Podwykonawcy…………………………………………………………….. (podać nazwę i adres
Podwykonawcy) w części ……………………………..………………………. (wskazać część jaką zamierza
realizować Podwykonawca)

oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011,
poz. 1054, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę
( rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość
bez kwoty podatku.
*



wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 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) ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć
np. poprzez jego wykreślenie).

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
W dniu ........................ pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w
Mielcu, ul. Żeromskiego 22, KRS ………………, NIP ……………., REGON ……………., zwanym w dalszej
części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
…………………………………
a ............................................................................. KRS …………………… NIP ................. REGON ................
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia
publicznego udzielonego w trybie postępowania o wartości poniżej wartości 30 000 euro, na podstawie
Regulaminu Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro zostaje zawarta umowa następującej treści:












§ 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu- zgodnie z ofertą z dnia …… .….. na zasadach wskazanych w niniejszej umowie, a także w
Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej (dalej: „Zaproszenie”) znak SzP.ZP.271.72.18.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
Wykonawca przyjmuje do zrealizowania sprzedaż następujących paliw płynnych:
a) benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości – 1 000 litrów,
c) oleju napędowego w szacunkowej ilości – 26 000 litrów.
Wykaz użytkowanych przez Zamawiającego pojazdów zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tego załącznika bez konieczności podpisywania aneksu do
umowy.
Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb
Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego. W ramach niniejszej
umowy Zamawiający dokonywać będzie zakupu oleju napędowego przeznaczonego do agregatu
prądotwórczego i ciągnika oraz benzyny do kosiarek będących w posiadaniu Zamawiającego. Tankowanie
paliw bezpośrednio do beczki.
Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego.
Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy,
wg bieżących potrzeb Zamawiającego. W rzeczywistości ilości zamówionych paliw mogą być mniejsze od
określonych w ust. 3 w związku z czym Wykonawca nie może rościć skutków prawnych wobec
Zamawiającego, a zaoferowany rabat, o którym mowa w § 4 ust. 3 jest stały i będzie stosowany w okresie
trwania umowy, bez względu na rzeczywistą (końcową) wielkość zakupionego towaru.
Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 2
1.
2.

3.
4.

Wykonawca gwarantuje, że paliwa posiadać będą właściwości fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią
jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami.
W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa Zamawiającego zleci wykonanie badań paliwa w
uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami
badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa.
Próbka paliwa przeznaczona do badania zostanie pobrana w obecności pracownika ze strony Wykonawcy i
Zamawiającego, próbka zostanie zaplombowana przez obie strony i przekazana do badania laboratoryjnego.
W przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca pokryje
koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych
tym paliwem.

5.

6.
7.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z
oczyszczaniem układu napędowego samochodów i sprzętu oraz zobowiązuje się dokonać wymiany
wadliwego paliwa na właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili
potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje przedstawiciel Zamawiającego - ………………….

§ 3
1.

2.

Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 październik w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
Wykonawca oświadcza, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1853).

§ 4
1.
2.
3.

4.

Wykonawca - za zakupione przez Zamawiającego paliwo - wystawi fakturę VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer
identyfikacyjny: 817-17-50-893.
Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikającą z ilości zatankowanego
paliwa i dziennej ceny sprzedaży pomniejszonej o stały rabat wynoszący:
a)……….% od każdego zakupionego 1 litra paliwa,
Wykonawca zapewni jednakowe dzienne ceny sprzedaży paliwa na wszystkich swoich stacjach na terenie,
który obejmuje niniejsza umowa na tym samym poziomie.

§ 5
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.

2.

1.

Należność za zakupione paliwo płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez
………………… o numerze ………………………………… w terminie 60 dni od doręczenia prawidłowo
oraz zgodnie z umową wystawionej faktury za miesięczny okres rozliczeniowy na podstawie zbiorczego
wykazu sprzedaży.
Do każdej faktury, o której mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy:
- dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje:
- miejsce i datę zakupu,
- rodzaj i ilość pobranego paliwa,
-nazwę pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu, w przypadku tankowania do beczki – zapis „tankowanie do
beczki”.
Wykonawca każdorazowo wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i potwierdzał
pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem.
W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy zaliczane będą w
pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet należności z tytułu odsetek, w
dalszej kolejności zaspokajane będą należności uboczne, takie jak koszty zastępstwa procesowego, opłaty
sądowe, opłaty skarbowe itp.
W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony,
Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego, przy
zastosowaniu ustępu 6.
§ 6
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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wolnego od skutków finansowych rozwiązania niniejszej
umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
a) co najmniej dwukrotnego faktu niemożności zatankowania paliwa,
b) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości
paliwa.
§ 7
Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

a) za każdorazową nieuzasadnioną odmowę sprzedaży paliwa Wykonawca zapłaci karę umowną ustaloną
ryczałtowo na kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),
b) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z
przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę umowną- w wysokości 5 % wartości całkowitej
wartości zamówienia brutto określonej w ofercie ,
c) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z
przyczyn leżących stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną- w wysokości 5 % całkowitej
wartości zamówienia brutto określonej w ofercie
d) za naruszenie obowiązków wynikających z § 8 ust. 1-8 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę
umowną- w wysokości 2 % całkowitej wartości zamówienia brutto określonej w ofercie
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z przepisów
ustawy Kodeks cywilny, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość kary umownej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie z
należności przysługujących Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej umowy, na podstawie odrębnej
noty księgowej.
Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych
Zamawiającego.
§ 8
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie (zakaz cesji wierzytelności), ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia
zobowiązań Wykonawcy, w szczególności z tytułu umowy kredytu, pożyczki.
Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i umów gwarancji z podmiotami
trzecimi za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do nie podejmowania czynności mogących skutkować przystąpieniem osoby
trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym zobowiązuje się do nie zawierania umów
mogących skutkować subrogacją generalną (art. 518 k.c. ).
Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art.
9211- 9215 k.c.), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje
rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę
w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego i jego podmiotu
tworzącego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku, których jego wierzytelności z tytułu niniejszej
umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa
zaspokojonego wierzyciela.
Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych
w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności w
szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników
i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej
umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę., a także do nie przekazywania i nie
udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ustępie poprzednim, nie dotyczy informacji, które:
a)w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b)których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu
lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony,
której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

§ 9
Umowa wiąże strony od dnia ………………… do dnia ………………… .
§ 10
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy
wymagają dla swej ważności formy pisemnej i zgody stron umawiających się.
§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:
…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 3
……………………………
(Pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż paliw na potrzeby
Szpitala Specjalistycznego w Mielcu SzP.ZP.271.72.18 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie
których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie RP.

Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów.

…………………………………..
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

