Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego
ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8.
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak sprawy: Nr postępowania: ZP- O 1/2013

Przedmiot specyfikacji:
„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014”

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień – 09.13.51.00-5

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Złotoryja, 13 września 2013 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego
adres: 59-500 Złotoryja ul. Wilcza 41
tel. 76 743 44 40
76 743 44 41
fax:76 743 44 42
NIP: 694-13-49-117
REGON: 000259838
2. Osoba uprawniona do kontaktów: Lidia Madeja, tel. 76 743 44 40
3. Informacje dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
przedmiotu zamówienia będą udzielane na piśmie, faksem oraz pocztą.
4. Kontaktowanie się z osobą wymienioną w pkt. 2 w dni robocze, w godzinach 8.30-15.00.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – ( Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm),
a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienie publicznego- art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Prawa Zamówień Publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane - poz. 231.
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1650).
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649).
5) Kodeks cywilny.
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień – 09.13.51.00-5
3.2 Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym
2013/2014 o parametrach:
1) wartość opałowa nie niższa niż – 41 MJ/kg
2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż – 6,0 mm2/s
4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC
5) temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-24ºC)
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6) Skład frakcyjny:
a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v)
b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v)
7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %
(m/m)
8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m)
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m)
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg
3.2 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego przy ul. Wilczej
nr 41 w Złotoryi
- przewidywana ilość oleju opałowego - ok. 100 000 litrów na jeden sezon grzewczy.
3.3 Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych
telefonicznie przez Zamawiającego z wyprzedzeniem 2 dni.
3.6 Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż
w momencie dostarczenia faktury.
3.8 Wymienione dostawy obejmują pełny zakres, tj. załadunek na środek transportu, transport
oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
3.9 Wykonawca będzie dostarczać olej opałowy własnym transportem i na własne ryzyko.
3.10 Olej opałowy należy dostarczać autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi oraz
oznaczonymi zgodnie z wymogami prawa.
3.11 Dowodem dostawy oleju opałowego będzie dokument WZ wystawiony przez dostawcę,
w którym zostanie wpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego rzeczywista
ilość oleju opałowego przyjęta do kotłowni oraz protokół sporządzony przez Zamawiającego
i podpisany przez kierowcę autocysterny oraz odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego.
3.12 Wpisana i potwierdzona przez upoważnione osoby ilość przyjętego oleju opałowego
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
3.13 Parametry dostarczonego oleju opałowego muszą być zgodne z parametrami zapisanymi
w świadectwie jakości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.14 Dostawy oleju będą odbywały się transportem kołowym (auto-cysterną) zaopatrzoną
w pompę rozładunkową z legalizowanym urządzeniem pomiarowym oraz wężem
rozładunkowym i złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa
Zamawiającego. Sprzęt posiadał będzie aktualne badania techniczne odpowiadające
wymogom przy transporcie płynnych paliw. Cysterna przywożąca olej powinna być
wyposażona w pompę. Rozliczenie oleju będzie odbywało się w litrach.

IV. Części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienia uzupełniające.
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r.
2. Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono
udzielone do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej
umowy.
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VII. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje możliwości
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IX. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie ma być wykonane od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi udokumentować
posiadanie wymaganej przepisami prawa koncesji/zezwolenia na dystrybucję paliw
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawcy winni
udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym
przystosowanym do przewozu oleju opałowego o pojemności min. 10 000 dm³.
Warunki udziału i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
I. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Spełnienie warunku należy potwierdzić koncesją na obrót paliwami ciekłymi, której
obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ). Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez
Zamawiającego w rozdziale XI SIWZ.
II) Wiedza i doświadczenie
Spełnienie warunku należy potwierdzić wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w w/w wykazie wykazana
zostanie co najmniej 1 dostawa polegająca na dostarczaniu oleju opałowego w ciągu
całego sezonu grzewczego o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto, z podaniem jej
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że wymienione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez
Zamawiającego w rozdziale XI SIWZ.
III) Potencjał techniczny
Należy wykazać dysponowanie min.1 pojazdem do przewozu oleju opałowego spełniający
wymagania, o których mowa w umowie ADR (Dz.U. z 2005r. Nr 178, poz. 1481 ze zm.),
ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz.908 ze zm.), ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz.1671 ze zm.). Zamawiający dokona oceny
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spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
IV) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Należy wykazać dysponowanie min. 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do
Kierowania pojazdami oraz zaświadczenie ADR, o którym mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
V) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Należy wykazać posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę
minimum 500 000 zł, wraz z dowodem uiszczenia należnych składek, a także brak
zaległości w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
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.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz
oświadczenia według kryterium spełnia/nie spełnia.
6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
6) zawiera błędy w obliczaniu ceny
7) 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
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Ocena, czy Wykonawca spełnia postawione wyżej warunki udziału w postępowaniu,
zostanie dokonana zgodnie z kryterium „spełnia- nie spełnia”, na podstawie analizy
załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w dziale XI

XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
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w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy.
Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale X, Zamawiający wymaga
złożenia, do oferty następujących oświadczeń i dokumentów :
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik
nr 1 do niniejszej specyfikacji,
2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania określonych w art. 24 ust.
1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Do oferty dołączyć:
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności i czynności, jeżeli ustawy to przewidują:
1) koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,
dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie obejmującym realizację
przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
2) Wykaz zrealizowanych do innych zamawiających dostaw oleju opałowego z podaniem
nazwy i adresu Zamawiającego oraz wartości każdej dostawy załącznik nr 5
do niniejszej specyfikacji.
3) Oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
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1) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wielkości środków finansowych gwarantujących
realizację zamówienia załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia
5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych ( konsorcja ):
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty :
a. pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych wykonawców do
reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
b. wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c. oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia
i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie
zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać
ofertę muszą wykazać, że :
każdy z osobna :
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,
natomiast wspólnie muszą wykazać, że :
1. posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia,
2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,
3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,
4. posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.
przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
1. posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego.
3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej:
1.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej.
Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę
lub osobę upoważnioną.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje
zamawiający oraz dostawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty.
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Dostawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż:
a) na 6 dni przed upływem składania ofert,
b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 - pod
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5.

6.

7.

8.

9.

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4.1.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 4.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże dostawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz
zamieści na swojej stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich dostawców w celu wyjaśniania
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których
mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres zamawiającego podany w rozdz. I. Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim dostawcom, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej.

XIII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium.

XIV. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę,
niezależnie od wyniku postępowania.
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo) –
oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane wymagane prze niniejszą specyfikację.
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8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
10) Cena brutto przedstawiona w ofercie powinna obejmować całość kosztów
z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia.
11) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany
jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów
i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami.).
12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
15.2. Oferta wspólna.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) W przypadku oferty wspólnej wymagania określone w niniejszej specyfikacji,
w tym również w zakresie składania wymaganych dokumentów dotyczą każdego
z wykonawców z osobna.
Ponadto oferta wspólna dodatkowo musi zawierać:
a) umowę regulującą współpracę wykonawców;
b) dokument – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 15.2. 1) w oryginale
lub notarialnie potwierdzonej kopii.
15.3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie
w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego ul. Wilcza 41,
59-500 Złotoryja ,w sekretariacie pok. nr 2
2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane
do Zamawiającego na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego
ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja oznakowane następująco:
„DOSTAWA OLEJU SEZON GRZEWCZY 2013/2014”
Na kopercie powinien znajdować się także adres Wykonawcy.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1 Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 3w Złotoryi, ul. Wilcza nr 41 w pokoju
nr 2 do dnia 24.09.2013 r. do godziny 11.00.
Oferty nadesłane pocztą obowiązuje w/w termin.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania.
16.2 Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 24.09.2013 r. w siedzibie Zamawiającego
pokój nr 2 a o godzinie 11.30.
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16.3 Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania
zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności
załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
17.2 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
17.3 Wykonawca deklarujący dostawy od odpowiedniego producenta, dokona wyceny
przedmiotu zamówienia w następujący sposób: do wyceny oferty należy przyjąć cenę
jednostkową producenta netto z dnia 19-09-2013 r. x 100 000 litrów oleju opałowego,
którego przedstawicielem handlowym jest Wykonawca.
Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie 19.09.2013 r., z wyodrębnieniem:
a) ceny wyjściowej producenta z dnia r. za 100 000 litrów,
b) marży wykonawcy – stała wartość (niezmienna przez okres obowiązywania umowy),
zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050
z póź.zm.)
c) upust Wykonawcy – stała wartość (niezmienna przez okres obowiązywania umowy)
d) inne składniki cenotwórcze z podaniem ich rodzajów
e) wartość netto
f) podatek VAT (prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)
g) cena brutto
 własna marża i upust będzie stały i niezmienny przez okres trwania umowy
 cenę oferty należy obliczyć według wzoru :
cena jednostkowa netto producenta za 1litr (z dnia …...09.2013 r.) x 100 00 000 litrów
+ stała marża +/- stały upust) = wartość zł netto + należny VAT = wartość brutto zł.
17.4 Cena podane przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na skutek
niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach
(a) tzn. zmiany ceny oleju opałowego u producenta,
(b) zmiana przepisów.
Pozostałe składniki ceny są niezmienne. Wszelkie propozycje zmian należy udokumentować
i uzgodnić z Zamawiającym. W ofercie należy określić źródło pochodzenia oleju będącego
przedmiotem dostawy.
17.5 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami koniecznymi do
realizacji tego zamówienia zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 do SIWZ wg wyliczenia:
17.1
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Cena producenta
/podać nazwę
producenta/
.............................
Zapotrzebowanie
.............................
Wartość netto Marża Wykonawcy Stały upust Wartość netto
litrów
z dnia
(+)
(-)
-09-2013 r.
za 1 litr
(netto)
1

2

1x2

3

4

1x2+3-4

.....................zł

100 000 litrów

..............zł

......... %
...........zł

......... %
...........zł

................zł

Wartość netto: ………………………. zł
Należny podatek VAT […….%] ……………… zł
Wartość brutto: ……………………… zł *)
Słownie: ………………………………………………………………………………………
*) – wyliczona wartość posłuży do oceny oferty wg kryterium oceny ofert (rozdział XIX)
17.6 Wykonawca poda wartość oferty netto oraz z podatkiem VAT (brutto) do dwóch miejsc po
przecinku.
17.7 Kwota wynagrodzenia za wykonanie zamówienia określona w ofercie Wykonawcy stanowić
będzie maksymalną wartość zobowiązania.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XIX. Kryteria oceny oferty.
19.1. Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium wyboru ofert jest:
Cena oferty = 100 %
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
19.2 Ocena punktowa ceny oferty zostanie ustalona wg następującego wzoru:
C min
P = ----------------- x W%
C of
gdzie: C min - najniższa zaoferowana cena
C of - cena oferty ocenianej
W% = 100 maksymalna liczba punktów wynikająca z wagi kryterium
19.3. Wynik.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymagania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez
wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20.1 Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą.
20.2 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. Warunki zawarcia umowy.
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
22.2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.
22.3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
22.4 Cena za dostarczony partię towar w razie konieczności będzie zmieniana na bieżąco na
podstawie ceny ogłaszanej przez producenta, którego przedstawicielem handlowym jest
wykonawca oraz stałego upustu Wykonawcy.
22.5 Kwota wynagrodzenia za wykonanie zamówienia określona w ofercie wykonawcy stanowić
będzie maksymalną wartość zobowiązania.
22.6 Fakturowanie i zapłata będą realizowane wg zasad określonych w rozdz. III niniejszej
SIWZ.
22.7 Wielkość zamówienia może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych
w okresie grzewczym 2013/2014 r.
22.8 W razie nienależytego wykonania usług lub powstania szkody z winy Wykonawcy,
zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego
wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
22.9 Zapłata za faktury z każdorazowej dostawy następować będzie w terminie do 30 dni licząc
od dnia złożenia u zamawiającego faktury.
22.10 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi - załącznik nr 6.
22.11 Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką
zamierza zlecić podwykonawcom.
22.12 Wykonawca nie może zlecić całości zamówienia podwykonawcom.
22.13 Zamawiający dopuszcza zlecenie części dostaw podwykonawcom spełniającym wymogi
niezbędne do realizacji powierzonych im czynności.
22.14 Zlecenie wykonania części dostaw podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy
wobec zamawiającego za wykonanie tej części dostawy. Dostawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
22.15 Do zawarcia umowy na dostawę oleju opałowego przez dostawcę z podwykonawcą
wymagana jest zgoda zamawiającego.
22.1

XXIII. Środki ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami.)
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przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy.

XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie :
1) zawiadomi pisemnie wykonawców którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;
2) zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie zamawiającego.

XXV. Postanowienia końcowe.
25.1. Zasady udostępniania dokumentów.
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania.
Udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów będzie możliwe po złożeniu
pisemnego wniosku.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Zastrzeżenie
Wykonawcy nie może dotyczyć informacji o nazwie (firmie), adresie wykonawcy,
cenie, terminie wykonania zamówienia, określenia gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie Wykonawcy.
25.2 Zwrot kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu.
25.3 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVI. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 22
ust. 1 ustawy PZP
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy PZP
Załącznik nr 4 - wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia
Załącznik nr 5 – doświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – projekt umowy

..................................................
(podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym 2013/2014”
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………
Siedziba……………………………………………………………………………………...
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………….
NIP …………………………………… REGON …………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………
województwo: ………………………………………………………………………………
2. Zobowiązania Wykonawcy
1. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia za cenę:

Cena producenta
/podać nazwę
producenta/
.............................
Zapotrzebowanie
Stały upust
.............................
Wartość netto Marża Wykonawcy
litrów
Wykonawcy
z dnia
(+)
(-)
-09-2013 r.
za 1 litr
(netto)

Wartość netto

1

2

1x2

3

4

1x2+3-4

.....................zł

100 000 litrów

..............zł

......... %
...........zł

......... %
...........zł

................zł

Wartość netto: ………………………. zł
Należny podatek VAT […….%] ……………… zł
Wartość brutto: ……………………… zł *)
Słownie: ………………………………………………………………………………
Cena podane przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na skutek
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niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach
(a) tzn. zmiany ceny oleju opałowego u producenta,
(b) zmiana przepisów.
Pozostałe składniki ceny są niezmienne.
4. Oświadczenia Wykonawcy:
1. wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni
2. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do
składania ofert
3. oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
4. oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt
umowy (załącznik nr 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. zamówienie będę wykonywał siłami własnymi (zamierzamy zlecić część zamówienia
podwykonawcom w załączeniu wykaz i informacje o podwykonawcach)
6. oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
do przygotowania i złożenia oferty.
5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia
i dokumenty: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Oferta wspólna, (jeżeli występuje).
Pełnomocnik dostawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......…………………………………………
Telefon.....………………… Fax. ……………………….
Zakres umocowania:
………………………………………………………………………………………… ……
7. Zastrzeżenie dostawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………..........………………………
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

............................. data .........................
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Załącznik Nr 2
Nazwa dostawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie 2013/2014”

Oświadczenie
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętych przedmiotem zamówienia;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………
(pieczątka i podpis dostawcy)
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Załącznik nr 3

Nazwa dostawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym 2013/2014”

Oświadczenie
Działając zgodnie z 22 ust. 1 pkt. 1 – 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że:
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………
(pieczątka i podpis dostawcy)
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Załącznik nr 4

Nazwa dostawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym 2013/2014”

Wykaz środków transportowych potrzebnych do realizacji dostaw:
Rodzaj posiadanego pojazdu

Lp.

samochodowego przystosowanego do

Pojemność

realizacji zamówienia (do przewozu

autocysterny

Forma władania

oleju opałowego) Marka pojazdu

Miejscowość i data: ………………………………
……………………………………
(pieczątka i podpis dostawcy)
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Załącznik nr 5

pieczęć wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym 2013/2014”

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Lp.

Nazwa
Zamawiającego

Rodzaj dostaw

Wartość
dostaw

Czas realizacji

Informacje dodatkowe

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………
(pieczątka i podpis dostawcy)
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Załącznik nr 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym 2013/2014”

Nazwa i adres firmy:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że :
- nie należę do grupy kapitałowej*
-załączam listę(wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 Prawo zamówień
publicznych*
………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………
(pieczątka i podpis dostawcy)
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Załącznik nr 7

UMOWA
(projekt)

zawarta w dniu .............. w Złotoryi pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 im.Henryka Brodatego
w Złotoryi , ul.Wilcza 41
NIP ………………………………..
REGON ……………………………
zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………….……. – Dyrektora Szkoły
z kontrasygnatą
2) ……………………………………………….…… - Głównego Księgowego
a
Firmą:………………………… mającą siedzibę przy ulicy ………………………..,
……………………………., wpisaną do rejestru sądowego, prowadzonego przez:
……………………………………….,
……………………………
wpisaną
do
……………………………. prowadzonego przez: …………………… pod numerem
…………………..
REGON: ……………………… NIP: ……………………………,
reprezentowaną przez: …………….…………………. – ………………………….……………
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty dostawcy zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a dostawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie: Sukcesywna
dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym 2013/2014”
1. Przedmiot umowy został określony w rozdz. III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, który polega na dostawie oleju opałowego do kotłowni olejowej do budynku
Szkoły Podstawowej nr w Złotoryi przy ul. Wilczej 41.
2. Dostawa oleju opałowego do kotłowni odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie
zamówienia w formie telefonicznej i faxem z 2-dniowym wyprzedzeniem potwierdzonym na
piśmie.
3. Wykonawca będzie powiadamiał każdorazowo Zamawiającego o terminie dostawy oleju
opałowego z jedno dniowym wyprzedzeniem.
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4. Przedmiot umowy winien odpowiadać wymogom określonym w PN-EN oraz rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań
jakościowych dla niektórych paliw ciekłych (Dz.U. 2007 nr 8 poz. 61 z późn.zm.).
5. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż
z fakturą.
§2
Strony ustalają termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2014 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własny
koszt i ryzyko.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
2.1.dostarczania oleju opałowego autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi oraz
oznaczonymi zgodnie z wymogami prawa,
2.2.dostarczaniu oleju opałowego wyłącznie z bieżącej produkcji i gwarantuje jego jakość
trwałość na okres, co najmniej 6 miesięcy,
2.3. dostarczenia świadectwa jakości producenta (lub potwierdzonej przez siebie kopii) do każdej
dostawy, odpowiadającego ilości dostarczanego oleju opałowego,
2.4. dowodem dostawy oleju opałowego do kotłowni będzie dokument WZ wystawiony przez
Wykonawcę, w którym zostanie wpisana przez upoważnionego pracownika zamawiającego
rzeczywista ilość oleju opałowego przyjęta do kotłowni oraz protokół sporządzony przez
zamawiającego i podpisany przez kierowcę autocysterny,
2.5. wpisana i potwierdzona przez upoważnionych pracowników ilość przyjętego oleju opałowego
stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.
3. Parametry dostarczonego oleju opałowego muszą być zgodne z parametrami zapisanymi
w świadectwie jakości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dostarczana ilość oleju opałowego będzie fakturowana w temperaturze 15 º C, zgodnie
z Ustawą z dnia z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. 2009 Nr 3 poz.11).
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

§4
Strony ustalają, że rozliczenie za dostawę oleju opalowego wraz z kosztem transportu
i rozładunku, zgodnie z ofertą dostawcy będzie się odbywało: cena jednostkowa producenta
za 1litr (z dnia dostawy) x zamówiona partia litrów + stała marża +/- stały upust) =
wartość zł netto + należny VAT = wartość brutto.
Cena określona w ofercie wiąże Wykonawcę przy pierwszej dostawie paliwa.
Cena sprzedaży może ulegać podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku
podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta:………..………..…….
proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (poprzez przedłożenie każdorazowo dokumentu
stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury dołączy
oświadczenie cenowe, hurtowej ceny zakupu produktów w dniu dostawy).
Wykonawca nie będzie zmieniał stałej marży i stałego upustu podanego w ofercie przez okres
obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie, jakie zapłaci zmawiający dostawcy z tytułu realizacji umowy nie może
przekroczyć wartości określonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, to jest
kwotę: ………………….. zł brutto. Słownie: …………………………...…………………….
W momencie wykorzystania przez Zamawiającego kwoty określonej w § 4 ust. 6, umowa
wygasa.
W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 7, ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie sporządzona odrębna umowa.
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8. Należności za wykonaną dostawę będą uregulowane przez Zamawiającego w formie przelewu
na rachunek wskazany w fakturze przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty złożenia
faktury.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana
obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień
publicznych.
§5
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych dostaw.
2. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały, sprzęt
i ludzi.
3. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 3 dni.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wartości
przedmiotu zamówienia ustalonej przez zamawiającego partii dostawy podlegającego
odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość
przedmiotu umowy,
2.2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy,
z zastrzeżeniem § 8,
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku
stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez
dostawcę.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do
umowy postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść ofert, na podstawie, której dokonano wyboru dostawcy, chyba, że konieczność
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu
i numeru telefonu. W razie niedopełnienia takiego obowiązku wszelka korespondencja
doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie.
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1.

2.

§ 10
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, a także
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 13
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta Dostawcy.
3. Ogłoszenie.

Zamawiający:

Wykonawca:
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