
ZAMÓWIENIE  PUBLICZNE  Nr /ZP/O/1/2007
W TRYBIE” PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO” .
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004r./Dz.U.nr.19 poz. 177 z późn. zm./
w sprawie dostawy oleju opałowego

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego spełniającego warunki
techniczne ZN/ITN – PKN S.A./NF – 219/2000 w ilości ok. 50 000 litrów.
2. Dostawy oleju opałowego dokonywane będą środkami transportu oferenta i na jego
koszt do kotłowni w budynku P.S.P. I Gimnazjum w Gniewoszowie, przy ul. Konopnickiej.
3. Jednorazowa dostawa oleju opałowego ,w zależności od zużycia w granicach od 8 000 do 15 000 
litrów.
4. Każda dostawa musi być udokumentowana świadectwem kontroli jakości producenta.
5. Każdorazowa dostawa oleju opałowego odbywać się w dniach i godzinach pracy
zaopatrywanych jednostek. Fakt dostawy oraz ilość i jakość opału będą potwierdzane przez 
Dyrektorów zaopatrywanych jednostek, lub upoważnionych pracowników wyznaczonych przez 
Wójta Gminy po zawarciu umowy.
6. Olej opałowy będzie dostarczany na podstawie telefonicznych zamówień adnotowanych w 
kontrolce dostawy prowadzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO,w terminie 2 dni od daty złożenia 
zapotrzebowania.
II. INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW
1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim , na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej specyfikacji.
1.2. Składane dokumenty, kserokopie dokumentów, zaświadczenia powinny być aktualne  zgodne z 
wymogami niniejszej specyfikacji.
1.3. Składane dokumenty i kserokopie dokumentów podpisują osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy w obrocie prawnym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami 
ustawowymi.
1.4. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem oferenta.
1.5. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę oleju 
opałowego” z dopiskiem „NIE  OTWIERAĆ  przed 02.08.2007,godz.10:30”.
2. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia .
2.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty wymagane od oferentów potwierdzające spełnienie w/w warunków.
3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.W postępowaniu przyjmuje się ważność dokumentu przez 180 dni od 
daty wystawienia.
3.2. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego
Działu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że składający ofertę
nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne
lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
podatków.
W postępowaniu przyjmuje się ważność zaświadczeń przez 90 dni od daty wystawienia.
3.3. Oświadczenie z artykułu 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych – na
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formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
3.4. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
3.5. Informacja o posiadanym potencjale technicznym do wykonania zamówienia.
4. Termin wykonania.
Zamówienie będzie realizowane w sezonie grzewczym (w roku 2007 – 2008).
5. Kryteria, jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty.
5.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami,
którym przypisano znaczenie:
• Cena oferty - 100%
5.2. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, w której zaproponowano najniższą cenę.Cenę ofertową 
należy skalkulowac w oparciu o cenę oleju w PKN Orlen na dzień 18.07.2007 r.
5.3. W okresie trwania umowy ,ceny poszczególnych dostaw będą ustalane w zależności od  cen 
oleju u producenta w dniu dostawy do kotłowni,zamawiający wymaga aby  iloraz ceny 
jednostkowej u producenta i ceny u dostawcy był w całym okresie trwania umowy taki jak w 
ofercie przetargowej,dokładność obliczenia tego wskaźnika ustala się na 2 miejsca po przecinku. 
6. Składanie ofert.
6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj.:
Urzędzie Gminy w Gniewoszowie
UL. Lubelska 16,
26-920 Gniewoszów
w pok. nr 11 w dniu 02.08.2007 r. do godz. 10:00.
6.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone oferentowi nieotwierane.
7. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert.
8.1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie zamawiającego
pok. nr 11 w dniu 02.08.2007 r. do godz. 10:30 w obecności oferentów.
8.2. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy oferentów oraz ceny ofert
9.Tryb oceny ofert.
9.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
9.2. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków
formalnych.
Oferta zostanie uznana za nieważną z następujących powodów:
• Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
• Oferta została wykluczona na podstawie art. 22 ustawy ”Prawo zamówień publicznych”
• Nie zachowano prawidłowej pisemnej formy oferty;
• Brak własnoręcznego podpisu oferenta;
• Oferta ( w tym kserokopie dokumentów) podpisana przez osoby nieuprawnione do 
reprezentowania firmy.
9.3. W dalszej kolejności komisja oceni spełnienie warunków koniecznych
wymaganych od oferenta tj.:
• Kompletności i aktualności dokumentów wymienionych w pkt 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5.
Niespełnienie w/w warunków spowoduje uznanie oferty za nieważną.
9.4. W odniesieniu do OFERENTÓW, którzy spełnią warunki formalne i konieczne
komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wg kryteriów oceny i ich
znaczenia.
10.Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawach
dotyczących postępowania są:
•  Bogdan Przychodzeń, tel.: 0 48 62 15 003 wew. 28;
•  Krzysztof Szafranek, tel.: 0 48 62 15 003 wew. 22
11. Wadium
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Ustala się wadium w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc) Dowód wniesienia wadium należy załączyć 
do oferty.
Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
- w pieniądzu, przelewem na konto 72873600062006320000840005 w NBS Puławy/Oddział 
Gniewoszów.
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z   
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U.nr.109
,poz.1158,ze zm./
12. Zawarcie umowy.
12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest
zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego.
12.2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
13. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku, gdy:
• Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ,
• Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć,
• Iloczyn ceny jednostkowej z najkorzystniejszej oferty i przewidywanej wielkości zamówienia (w 
litrach) przekracza kwotę, którą ZAMAWIAJĄCY może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
14 .Tryb ogłoszenia wyników przetargu
14.1.Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji,
14.2.Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego i na stronie 
www.bip.gniewoszow.pl, niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni 
pisemnie wszyscy oferenci.
14.3.Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
15. Inne postanowienia
Sprawy nieokreślone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na
podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
/Dz.U. nr.19, poz.177 z późn.zm./
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom
przysługują środki ochrony prawnej , jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie
3..Projekt umowy.

ZATWIERDZAM:

…………………….

Załącznik Nr 1.
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FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu nieograniczonego na dostawy oleju opałowego do kotłowni w budynku P.S.P. i 

Gimnazjum w Gniewoszowie, przy ul. Konopnickiej.

1. Nazwa oferenta: ..............................................................................................................
2...............................................................................................................
3. Adres: .............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Telefon / fax: . ...............................................................................................................
5. Określenie typu własności firmy: ....................................................................................
.....................................................................................
6. Cena netto 1-go litra oleju opałowego...........................................zł:
VAT............ % .................zł.
Razem cena / brutto/ 1-go litra oleju opałowego : .....................................zł.
Słownie/............................................................................................................................ zł.
Ww.ceny zawierają koszt oleju opałowego wraz z dostawą do kotłowni w budynku P.S.P. i 
Gimnazjum w Gniewoszowie.

Załączniki:
1...............................................
2 .............................................
3..............................................
4..............................................
5.............................................

......................................................
/podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty/

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

O spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego potwierdzam(y) 
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własnoręcznym podpisem, że nasza firma oraz osoby ją reperezentujące , spełniają następujące 
warunki jako oferent:
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny
a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo
zamówień publicznych.
Ponadto:
6. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia zawartymi w specyfikacji
oraz załącznikach i akceptujemy je nie wnosząc zastrzeżeń.
7. Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania
ofertą określoną w specyfikacji.
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
wg załączonego wzoru w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.

Dnia …………………… 

…………………………..
Podpis oferenta

Załącznik Nr 3

UMOWA
na zamówienie publiczne Nr ZP/O/1/2007 zawarta w dniu …………………
w Gminie Gniewoszów pomiędzy ……………………………………………………
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,a …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Dostawcą.
W rezultacie wyboru Dostawcy w postępowaniu przeprowadzonym w oparciu
o ustawę „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r./ Dz.U.nr.19 poz.177 z
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póż.zm./, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU oleju opałowego
spełniającego wymagania techniczne ZN/ITN–PKN S.A./NF – 219/2000 w ilości
około 50 000 litrów.Do rozliczenia ilości dostarczonego oleju przyjmowana będzie temperatura 
referencyjna równa 15 º C 

§ 2
1. Dostawy oleju opałowego dokonywane będą środkami transportu DOSTAWCY i na
jego koszt do do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie, przy ul. Konopnickiej.
2. W zależności od potrzeb miesięczne dostawy szacuje się na 8 000 do 15 000 litrów.
Dostawy oleju opałowego będą realizowane w ciągu 48 godzin od złożenia telefonicznego 
zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Osobą odpowiedzialną po stronie DOSTAWCY do przyjmowania i realizacji
zamówień jest .......................................
Zamówienia będą przyjmowane pod numerem telefonu DOSTAWCY ..................................
4. Przy każdej dostawie oleju opałowego DOSTAWCA jest zobowiązany do dostarczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU świadectwa kontroli jakości producenta oraz faktury VAT.
5. DOSTAWCA gwarantuje, że dostarczony olej opałowy będzie zgodny ze świadectwem kontroli 
jakości producenta.
6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku 
braku przy dostawie świadectwa jakości lub faktury VAT.
7. ZAMAWIAJACY ma prawo do pobierania próbek dostarczonego oleju opałowego
oraz przeprowadzenia badań jakościowych.Orzeczenia jednostki badającej traktowane są jako 
ostateczne.
W przypadku, kiedy dostarczony olej opałowy nie odpowiada jakościowo wymaganiom 
technicznym ZN/ITN-PKN S.A./NF-219/2000, koszt badań pokrywa DOSTAWCA. Za 
dostarczoną partię oleju, którego jakość została ustalona jako nieodpowiadającą warunkom 
jakościowym – wynagrodzenie DOSTAWCY ulega obniżeniu do 50%.
8. Fakt dostawy oraz ilość i jakość opału będą potwierdzane przez Dyrektorów zaopatrywanych 
jednostek, lub upoważnionych pracowników.

§ 3
1. Zapłata należności następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
DOSTAWCĘ za każdą dostarczoną dostawę oleju opałowego.
2. ZAMAWIAJĄCY dokonywał będzie zapłaty przelewem w terminie jednego miesiąca
od daty dostawy, po otrzymaniu faktury.

§ 4
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić
DOSTAWCY wynagrodzenie w cenie jednostkowej …… … ….................... zł netto za 1 litr
oleju opałowego
oraz cenę brutto …… … …...............................zł za 1 litr oleju opałowego
z podatkiem VAT w wysokości 22% t.j- …… … … … … … …  zł.
Słownie: /………………………………………………………………………………………
…………/
W okresie trwania umowy ,ceny poszczególnych dostaw będą ustalane w zależności od  cen oleju u 
producenta w dniu dostawy do kotłowni,zamawiający wymaga aby  iloraz ceny jednostkowej u 
producenta i ceny u dostawcy był w całym okresie trwania umowy taki jak w ofercie 
przetargowej,dokładność obliczenia tego wskaźnika ustala się na 2 miejsca po przecinku.

§ 5
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga  zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności .
2. Niedopuszczalna jest ,pod rygorem nieważności ,zmiana postanowień zawartej umowy
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oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, 
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,na podstawie, której dokonano 
wyboru DOSTAWCY.

§ 6
Jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność dokonania dostaw dodatkowych
nieprzekraczających 20 % zamówienia objętego niniejszą umową, to ZAMAWIAJĄCY
udzieli DOSTAWCY na te dostawy zamówienia "z wolnej ręki", zaś przedmiot dostawy
zostanie sprecyzowany w aneksie do niniejszej umowy na warunkach cenowych określonych
niniejszą umową.

§ 7
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy DOSTAWCA
zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) w wysokości 5 %  wartości umownej partii oleju nie dostarczonego w terminie, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki;
b) w wysokości 2 %  towaru nie dostarczonego, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada DOSTAWCA.

§ 8
Za zwłokę w zapłacie faktury, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 9
1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań technicznych ZN/ITN-PKN S.A./NF-219/2000;
b) DOSTAWCA przekracza terminy dostaw określone w § 2 pkt 2 niniejszej umowy;
c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, DOSTAWCA może żądać jedynie
wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

§ 10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny 
właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 12
Umowa została zawarta na czas określony od dnia ......................r. do dnia 15. 04. 2008 r.

§ 13
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
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