
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000,00 EURO

W TRYBIE” PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”,
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)
na dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku

P.S.P. i Gimnazjum  w Gniewoszowie

Zatwierdził:

Stefan Marek Banaś 
Wójt Gminy Gniewoszów

Gniewoszów 13.01.2014               

Znak sprawy : ZP.271.1.2014                                                                                                                                                                            1



1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gniewoszów,ul. Lubelska 16,26 – 920 Gniewoszów

tel. /048/ 6215003,fax. /048/ 6215046

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia:

„ Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum  w

Gniewoszowie”.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzone  jest  w

oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) .) w trybie  przetargu nieograniczonego –

zgodnie z art. 39 ustawy.

2.2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wyłącznie  Oferenci,  których  oferta

odpowiada  zasadom określonym  w ustawie  i  spełnia  wymagania  określone  w  niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.3.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia – dostawy.

Przedmiotem  zamówienia  są  dostawy  oleju  opalowego  lekkiego  EKOTERM  PLUS,

według normy: norma polska PN-C-96024 dla  L1;  norma zakładowa ZN/ITN-PKN

S.A./NF-219/2000 , do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum  w Gniewoszowie ,w ilości

ok.  50 000 litrów.  Olej  opałowy musi  spełniać  wymagania  określone w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki  z dnia 9 grudnia 2008  r. (Dz. U. Z 11.09.2013 r poz. 1058 ze zm.)

Dostawy  paliw  rozliczane  będą  w  temperaturze  referencyjnej  15°C.  Każda  partia

dostarczanego paliwa musi posiadać aktualne świadectwo jakości dotyczące tej dostawy oraz

„Dowód wydania dostawcy”, które winny być dostarczane wraz z dostawą danego paliwa.

Zamawiający  wymaga  dołączania  kopii  ww.  dokumentów  przy  każdej  dostawie

(potwierdzone kserokopie).

Dostawy, które nie będą posiadały aktualnego świadectwa jakości paliwa oraz 

„Dowodu wydania dostawcy” nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte.

4. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonywania zamówienia:od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca  ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „FORMULARZ

OFERTOWY” (zał. nr 1) według wzoru zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione 

warunki 

• Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

Znak sprawy : ZP.271.1.2014                                                                                                                                                                            2



prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:przedstawienie wypełnionego 

załacznika do nr 3 do s.i.w.z.

• Posiadać wiedzę i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :przedstawienie wypełnionego 

załacznika do nr 3 i 4 do s.i.w.z.

• Posiadać potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :przedstawienie wypełnionego 

załacznika do nr 3 do s.i.w.z.

• Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:przedstawienie wypełnionego 

załacznika do nr 3 do s.i.w.z.

• Znajdować się w  sytuacji ekonomiczna i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:przedstawienie wypełnionego 

załacznika do nr 3 do s.i.w.z

Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na

podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473.)

7. VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE

MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW

Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r – Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3)

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy 

przed upływem terminu składania ofert oraz koncesja na obrót paliwami.

3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, dla osób

podpisujących ofertę

4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie 

zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – 
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wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

UWAGA !

Złożenie  przez  Wykonawcę  nieprawdziwych  oświadczeń  i  informacji  istotnych  dla

przeprowadzenia  postępowania  skutkuje  wykluczeniem  Wykonawcy  z  postępowania.

Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych w ustawie i

niniejszej SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty.

Informacje  składane  w  trakcie  postępowania  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co  do  których

Wykonawca  zastrzega,  że  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom

postępowania,muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE  UDOSĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA,  INFORMACJA

STANOWI  TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  W  ROZUMIENIU  art.  11  ust  4

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47

poz. 211 z późn. zm.) i załączone są jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób

trwały.”

7.3 Załączniki wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ winny być podpisane przez

Wykonawcę.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.

Wszelkie wyjaśnienia Zamawiający będzie udzielał zgodnie z ustawą.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie przedmiotu

zamówienia oraz zapisów SIWZ są:

Bogdan Przychodzeń

Krzysztof Szafranek

Urząd Gminy Gniewoszów

26 – 920 Gniewoszów, ul.Lubelska 16

tel./048/ 62 -15 -003 w.22 i 28 fax. /048/ 62 -15-046

e-mail:inwestycje@gniewoszow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Na  podst.  art.27  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  wymaga  od

wykonawców  podania  numeru  faksu  i/lub  adresu  poczty  elektronicznej  celem

umożliwienia  przesyłania  zawiadomień  i  informacji  tymi  drogami.  Informacje

przekazywane w  ten sposób będą potwierdzane przez odbiorców bez wezwania.

Wykonawca  zgodnie  z  art.  38  ust  1  ustawy  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o

wyjaśnienie SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie

później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
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Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia łącznie z tekstem zapytania,

bez wskazania jego źródła wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

Zgodnie  z  art.  38 ust  4  ustawy w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach Zamawiający

może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

Dokonaną w ten sposób modyfikację, przekaże  niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, o

których wiadomo,że  pobrali SIWZ oraz opublikuje na www.bip.gniewoszow.pl.

Zgodnie  z  art.  38  ust  6  ustawy Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  z

uwzględnieniem czasu  niezbędnego  do wprowadzania  w ofertach  zmian  wynikających  z

modyfikacji treści SIWZ

O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający  niezwłocznie  ogłosi  na  stronie

www.bip.gniewoszow.pl oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 

9. IX. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się

wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami.

10.2 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

10.3 Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika muszą złożyć

podpisy na:

- wszystkich zapisanych stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

10.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 

10.5 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii

opatrzonych klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisanych przez 

Wykonawcę.

10.6 Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający

nie może sprawdzić jej prawdziwość w inny sposób.

10.7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności. 

Wykonawca ma prawo złożyć  tylko 1 ofertę ,złożenie więcej niż 1 oferty skutkować będzie 

ich odrzuceniem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisująca 

ofertę.
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10.8 Zaleca się aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

10.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez

zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły

one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

10.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

10.11 Koperty winny być adresowane na adres Zamawiającego:

Gmina  Gniewoszów,ul.  Lubelska  16,  26-920  Gniewoszów   z  napisem:PRZETARG  –

„Dostawy  oleju  opałowego  lekkiego  do  kotłowni  w  budynku  P.S.P.  i  Gimnazjum   w

Gniewoszowie”.

10.12 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i 

adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Termin składania ofert upływa 27.01.2014 r. do godz. 12.00 .

11.2 Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów,

        ul. Lubelska 16; pokój nr.11

11.3 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

11.4 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 27.01.2014  r. o godz. 12.15 

w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów, ul.Lubelska 16;

11.5 Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność niektórych

lub wszystkich Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia

otwarcia ofert.

11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 86 ust 3 ustawy.

11.7 Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.

11.8 Po otwarciu ofert informacje będą podane zgodnie z art. 86 ust 4.

11.9 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia

przez każdego Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Prośba o 

wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faksem i na piśmie.

11.10 Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między 

Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści z zastosowaniem art. 87 ust 2 w tym zwłaszcza ceny.

11.11 Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty.

11.12 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na

piśmie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając

imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 
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Ogłoszenia o ww.treści zostaną umieszczone również na www.bip.gniewoszow.pl i na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT.

12.1 Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie,czy 

oferta spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. 

12.2 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę za wykonanie

zamówienia Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100%

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, w której zaproponowano najniższą cenę. Cenę 

ofertową należy skalkulować w oparciu o cenę oleju w PKN Orlen na dzień 11.01.2014 

r.,godz. 00:00 publikowaną na: 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx 

Wykonawca podaje ustaloną ró nicż ę cen (cyfrowo i s ownie),ł  wyra onż ą w procentach z

dok adno cił ś ą do dwóch miejsc po przecinku w Formularzu oferty - Za cznikłą  nr 1 do

SIWZ. 

Wynagrodzenie za dostarczany olej opa owył  uznaje się za zmienne w zale no ciż ś  od ceny

oleju podanej przez producenta,  podwy szoneż  lub obni oneż  o ustalon  procentowoą

ró nicż ę cen jaką Wykonawca zaoferował w ofercie. 

Ustalona ró nicaż  cen pozostaje niezmienna przez okres obowi zywaniaą  umowy i nie 

podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 

Cena winna zawierać wszelkie koszty wraz z narzutami,niezbędne do wykonania 

zamówienia

12.3 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i spełni 

warunki SIWZ .

12.4 WADIUM /art.45 ust.6/

Ustala się wadium w wysokości 1000 zł /jeden tysiąc złotych/

Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:-w pieniądzu-przelewem na 

konto 72873600062006320000840005 NBS Puławy/Oddział Gniewoszów do dnia   

27.01.2014  r.

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach bankowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości/Dz. U. Nr 109,poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.

596 i Nr 216, poz. 1824/.
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- wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego.

-     wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

Dowód wniesienia wadium, pod rygorem odrzucenia oferty, należy załączyć do oferty. 

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę jego wpłynięcia na konto 

zamawiającego.

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .

-nie dotyczy.

14. XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

14.1 Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w

sprawie zamówienia publicznego.

14.2 Zgodnie z art. 93 ust 3 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1 O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie.

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

15.2 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą.

15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana oferta została wybrana uchyla się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę   

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

16. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1 Umowa zostanie zawarta pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej z 

zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.
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16.2 Z wybranym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą zostanie zawarta 

umowa na warunki określone w proponowanym wzorze umowy załączonej do SIWZ.

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy.

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy

2.Wzór umowy

3. Oświadczenie

4. Wykaz zrealizowanych dostaw
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Gniewoszów

ul.Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie „ Dostaw oleju opalowego lekkiego do 

kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum  w Gniewoszowie” ,zgodnie z wymaganiami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową 1 l oleju opa owegoł  

cena netto....................................................zł (s ownie:ł  netto ...................................................... 

..................................................................................................................................................z )ł  

cena brutto....................................................z (s ownie:ł ł  brutto....................................................

...................................................................... z )ł  

Oferujemy ............................ % ró nicyż  pomi dzyę  ceną ofertową  (uwzgl dniaj cę ą ą wszystkie

koszty, jakie powstaną w zwi zkuą  z realizacją przedmiotu umowy, w tym cenę netto, podatek VAT,

op atył  celne, ubezpieczeniowe, akcyz ,ę  koszty dostawy, itp.) a ceną  oleju opa owegoł  podawaną

przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Ww.ceny zawierają koszt oleju opałowego wraz z dostawą do kotłowni w budynku P.S.P. i 

Gimnazjum w Gniewoszowie. Jako podstawę kalkulacji ceny przyjęto cenę oleju w PKN Orlen 

11.01.2014 r. publikowaną na 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx o  godz. 00:00

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji

zamówienia w terminie do 31.12.2014 r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym

z warunkami umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń , oraz że przyjmujemy warunki zawarte w projekcie 

umowy i SIWZ.

4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

6.Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

7.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania ofert.

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

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki

1. ………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………..
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Załącznik Nr 2

Umowa

zawarta w dniu ...............2014 r. pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w 

Gniewoszowie,ul.M.Konopnickiej 19,26-920 Gniewoszów, NIP 812-179-88-11,reprezentowanym 

przez Dyrektor – Teresę Filiks ,zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a

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

reprezentowanym przez

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU oleju opałowego

spełniającego wymagania określone w punkcie IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w 

ilości około 50 000 litrów ,dostawy mają być realizowane w miarę potrzeb od  dnia zawarcia 

niniejszej umowy do 31.12.2014 r. 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 jednorazowe 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 WYKONAWCY 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 – 
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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 wykonaną 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 23% 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.Wynagrodzenie za dostarczany olej opa owył  uznaje się 

za zmienne w zale no ciż ś  od ceny oleju podanej przez producenta,  podwy szoneż  lub obni oneż  o

ustalon  procentowoą  ró nicż ę cen jaką Wykonawca zaoferował w ofercie. 

Ustalona ró nicaż  cen pozostaje niezmienna przez okres obowi zywaniaą  umowy i nie podlega 

waloryzacji przez okres realizacji zamówienia..

§ 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

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:

Znak sprawy : ZP.271.1.2014                                                                                                                                                                            13



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 do dnia 31.12.2014 r.

§ 13

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

DOSTAWCA:                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 3.

OŚWIADCZENIE
______________________________________________________________________

Wykonawca -nazwa Wykonawcy
______________________________________________________________________

siedziba
Oświadcza, że:
1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r .(Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, 984, 1047 i 1473).

____________________________
miejscowość, data

____________________________
podpis i pieczęć

przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik Nr 4

nazwa Wykonawcy:___________________________________
adres Wykonawcy:___________________________________

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

składając ofertę w przetargu na „ Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku
P.S.P. I Gimnazjum  w Gniewoszowie” ,oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu 
ostatnich pięciu lat (2008-2013) następujące zamówienia o charakterze i wielkości porównywalnej z
zakresem przedmiotu przetargu.

Rodzaj zamówienia Całkowita
wartość w

zł.

Czas
realizacji

Nazwa zamawiającego miejsce wykonania

___________________dnia____________
__________________
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
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