SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na
Dostawę oleju opałowego kod CPV: 09135100-5 na sezon grzewczy 2013/2014
w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku ul. Dygasińskiego 11
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
ul. Dygasińskiego11
26-020 Chmielnik

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
Dodatkowe informacje:
− godziny urzędowania: 7.30-15.30,
− pisma, wiadomości, informacje prosimy składać pisemnie do sekretariatu Zespołu
Szkół Nr 3, 26-020 Chmielnik, Dygasińskiego11,
− informacje można przekazywać faksem nr 041 354-28-94 i niezwłocznie prosimy
potwierdzać pisemnie,
− ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie
internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej
Zamawiającego bip.zs3chmielnik.pl

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego.
CPV 091 351 00-5 (olej opałowy)

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w
ilości 24 000 litrów (dwadzieścia cztery tysiące).
Olej opałowy lekki winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów
grzewczych i musi spełniać nw. wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym
Polskich Norm:
- wartość opałowa
– min. 42,60 MJ/kg
- gęstość w temp. 15ºC
– min. 820 kg/m3 – max. 860 kg/ m3
- zawartość siarki
– max. 0,26% (m/m)
- zawartość wody
– max. 200 mg/kg
- całkowita zawartość zanieczyszczeń – max. 24,0 mg/kg
- temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 º C
1

2.

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 m-cy liczone od daty
podpisania umowy.

3.

Umowa ulegnie wygaśnięciu przed upływem 12 miesięcy w przypadku, gdy:
− Wykonawca dostarczy 24 000 litrów oleju opałowego lub
− Zamawiający wyda na realizację umowy kwotę wskazaną w umowie (cenę
brutto).

4.

Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot umowy w ciągu 24 godzin od
momentu złożenia zamówienia częściowego, do obiektów kotłowni olejowo –
gazowej w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11

5.

Dostawa oleju opałowego do obiektów Spółki winna odbywać się w dni robocze
w godzinach od 730 do 1200.

6.

Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy w cysternach
samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów wg PN -91/C -04024
i oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi
niebezpieczeństwa i materiału.

7.

Dystrybutor zainstalowany w samochodzie – cysternie musi posiadać zalegalizowany
przez właściwy urząd licznik pomiaru paliwa; Zamawiający zastrzega sobie prawo
wglądu w aktualny dokument legalizacji urządzenia pomiarowego.

8.

Przy dostawach oleju opałowego stosowany będzie objętościowy system sprzedaży
paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 15ºC.

9.

Wykonawca, musi legitymować się koncesją wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na obrót paliwem, zgodnie z art. 32 w ust. 1 pkt 4 Prawo energetyczne
tekst jednolity z dnia 10.04.1997r (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348) z późniejszymi
zmianami.

10. Wykonawca do każdej faktury cząstkowej winien załączyć „Świadectwo jakości”Atest dla dostarczonego oleju opałowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie;
1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
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1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2.

Zamawiający oceniając potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wymaga:
2.1. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający żąda
złożenia przez Wykonawcę w ofercie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na obrót paliwem, zgodnie z art. 32 w ust. 1 pkt 4 Prawo
energetyczne tekst jednolity z dnia 10.04.1997r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz.348);
2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt.1.2. – 1.4.
Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie według wzoru określonego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający
żąda załączenia:
2.3.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3.
2.3.2 Aktualnego odpisu 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 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert;
2.3.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

3.

Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Zamawiający przy ocenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia / nie spełnia. Nie
spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

4.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.

5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4 Wykonawca
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji lub nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 5 a) i 5c) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania
ofert.
Dokument o którym mowa w punkcie 5 b) powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
poświadczona za zgodność z oryginałem jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

7.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
każdy z warunków określonych w rozdz. VI punkt 1 ppkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 winien
spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy wspólnie.
Warunek określony w rozdz. VI ppkt 1.5. powinien spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej
odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Winien on
być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie publiczne.
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik.
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Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

VII.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie w języku polskim.

2.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji faksem lub drogą elektroniczną:
nr faksu Zamawiającego - 041 354-28-94,
poczta elektroniczna Zamawiającego - zs3@zs3.chmielnik.com

3.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

5.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

6.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieści ją
na stronie internetowej.

7.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan mgr Robert
Zawierucha.
Godz. urzędowania: 8.00-15.00
Sposób porozumiewania się:
Telefonicznie (041) 354-28-94
Faxem: (041) 354-28-94
Pisemnie na adres:
Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
ul. Dygasińskiego 11
26-020 Chmielnik

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ( o których mowa w art.87 ust. 2 art. 89 ust 2 art. 92
art. 93 ust 3 art. 24 ust 3 prawa zamówień publicznych) oraz informacje zamawiający i
wykonawca winni przekazywać pisemnie.

VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
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IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.

Ofertę należy przygotować w języku polskim zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

5.

Zaleca się, aby każda zapisana strona była ponumerowana oraz strony oferty były
połączone w sposób trwały.

6.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty, o których, mowa w punkcie VI są
składane w formie oryginału, odpisu lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa przedstawiciela Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upoważnionego na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawiciela Wykonawcy.
Jeżeli dokumenty zostaną podpisane przez pełnomocnika, do oferty należy
dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

7.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przed podpisaniem
umowy, należy złożyć kopię uchwały lub kopię umowy spółki, z której będzie
wynikać możliwość zawierania zobowiązań zgodnie z art. 230 KSH.

8.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.

Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem: „Sukcesywna dostawa oleju
opałowego”.

10. Koperta winna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe
zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polski złoty.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

X.

ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1.

Wypełniony i podpisany formularz oferty; załącznik nr 1 do SIWZ.

2.

Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwem,
zgodnie z art. 32 w ust. 1 pkt 4 Prawo energetyczne tekst jednolity z dnia 10.04.1997r
(Dz.U. 1997 nr 54 poz.348) późniejszymi zmianami - oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.

Oświadczenie z art.22 Ustawy Pzp złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ.
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XI.

4.

Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; załącznik
nr 3 do SIWZ.

5.

Parafowany na każdej stronie wzór umowy; załącznik nr 4 do SIWZ.

6.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert.

7.

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 ofert.

8.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 ofert.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.

Ofertę należy składać na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik w
terminie do dnia 07 stycznia 2013 roku do godz. 10.30 w Sekretariacie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w tajemnicy jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
oferta w trybie przetargu nieograniczonego
na : Sukcesywną dostawę oleju opałowego.
nie otwierać przed : 07 stycznia 2013r. godz. 1100
NAZWA i ADRES WYKONAWCY

2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia
Zamawiającego.

3.

Otwarcie ofert jest jawne.

4.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także
informację dotyczącą ceny.

6.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
6.1 jest niezgodna z ustawą,
6.2 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ·
z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów · o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

07 stycznia 2013r o godz. 1100 w siedzibie
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6.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
6.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6.7 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 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
6.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7.

Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto, która musi uwzględniać wszystkie
czynniki ujęte w niniejszej Specyfikacji oraz czynniki nieprzewidziane a konieczne do
właściwego wykonania dostawy.
W formularzu ofertowym należy przedstawić cenę hurtową producenta,
opublikowaną w Internecie na jego stronie (w zależności od tego, gdzie
Wykonawca zaopatruje się) na dzień 04.01.2013r. powiększoną/pomniejszoną o
stałą marżę handlową/upust Wykonawcy. Do oferty należy załączyć wydruk ze
strony internetowej producenta na wskazany wyżej dzień.

8.

Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.

9.

Zamawiający przyjął zgodnie z art. 91 ust. 2 w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
jedno kryterium, jakim jest: cena brutto za realizację całego zamówienia – 100%.
9.1.Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena spośród wybranych ofert

Cena oferty =

-------------------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała
wszystkie wymagania określone w niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium wyboru i uzyska najwyższą
ilość punktów.
11. O wynikach postępowania przetargowego Zamawiający powiadomi wszystkich
Wykonawców.
12. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
12.1 - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie
podlegającego wykluczeniu,
12.2 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty,
12.3 - w przypadkach, gdy w postępowaniu w którym jedynym kryterium jest cena
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a wezwani przez Zamawiającego
Wykonawcy złożyli we wskazanym terminie oferty dodatkowe o takiej samej
cenie,
12.4 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć,
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12.5 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
13. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże informacje z części jawnej
postępowania.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
15. Na mocy art. 87 ust.2 Zamawiający poprawia w ofercie:
15.1 - oczywiste omyłki pisarskie,
15.2 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
15.3 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

XII.

WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Nie będzie wymagane wniesienie wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XIII.

WARUNKI ZAWARCIA I ZMIANY UMOWY.
1.

2.

XIV.

Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Warunki przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zawiera
załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy - zał. nr 4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, iż oferowana
cena netto nie ulegnie zmianie.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych zgodnie z zapisami Działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179 –
198 ustawy).

Do SIWZ załączono:
1. Formularz ofertowy, zał. nr 1
2. Oświadczenie z art.22 Ustawy Pzp , zał. nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zał. nr 3
4. Wzór umowy, zał. nr 4
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SIWZ zatwierdzono w dniu .........................

………………………………..
/podpis Zamawiającego/
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………..
Siedziba:……………………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej, na którą można przesłać informacje związane z postępowaniem:
………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu :………………………………………………………………………………..
Numer faksu : …………………………………………………………………………………..
Numer REGON : ………………………………………………………………………………
Numer NIP : …………………………………………………………………………………..:

Oferta Wykonawcy
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego:
1. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia (którego zakres określono w pkt
IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia) obejmującego dostawę:
- oleju opałowego w ilości 24 000 litrów w sezonie grzewczym 2013/2014
w cenie:
- netto za wykonanie całego zamówienia, z wszystkimi kosztami koniecznymi
do zrealizowania zamówienia w wysokości ………………………………………………...zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….zł)
w cenie:
-BRUTTO za wykonanie całego zamówienia, ze wszystkimi kosztami koniecznymi
do zrealizowania zamówienia w wysokości ………………………………………………...zł
- (słownie: …………………………………………………………………………………...zł)
cena netto za 1 litr oleju ……………………………………………………………………..zł
cena brutto za 1 litr oleju …………………………………………………………………....zł
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty
składania ofert, także zakreślonego zapisami specyfikacji.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
(Załącznik nr 4 SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera
wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wg opisu
podanego w SIWZ.
6. Oświadczamy jednocześnie, iż firma nasza zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procederu
udzielania zamówienia.
7. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie …………………. od
daty zawarcia umowy.
8. Warunki płatności zaoferowane w ofercie: …………………………………………………..
11. Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
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1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
3) ……………………………………..

……………………………………………………………………………..
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo.
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Załącznik nr 2
.................................................................................

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 24 000
litrów (dwadzieścia cztery tysiące) do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11,
26-020 Chmielnik, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) Posiadam/my odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,
4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

........................., dn. .........................

……………………………………
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka
/ pieczątka/

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
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Załącznik nr 3
.................................................................................

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 24 000
litrów (dwadzieścia cztery tysiące) do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11,
26-020 Chmielnik, oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................., dn. .........................

……………………………………
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka
/ pieczątka/

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Wzór

Załącznik nr 4

UMOWA
zawarta w dniu ..................2013 roku
pomiędzy:
……………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………….

– ……………………………………

…………………………

– …………………………………….

zwanym Zamawiającym
a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwanym Wykonawcą
*zarejestrowanym w …………………………………………………………………………..
*kapitał zakładowy - …………………………………………………………………………...
NIP …………………………….
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę oleju opałowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, Strony postanawiają, co następuje:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w okresie od dnia
podpisania umowy przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że umowa wygasa z chwilą
osiągnięcia kwoty …………….. zł. brutto (wartość brutto oferty Wykonawcy - wartość umowy
obliczona według cen obowiązujących w dniu ………….r.) lub w przypadku, kiedy Wykonawca
dostarczy 24 000 litrów oleju opałowego.
2. Przedmiot Umowy jest określony w ofercie Wykonawcy z dnia ........., która wraz z SIWZ
stanowi integralną część niniejszej Umowy.
3. Wykonawca do każdej faktury częściowej załączy „Świadectwo jakości”- Atest dla
dostarczonego oleju opałowego.
4. Wykonawca niniejszym zostaje upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z
późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru
paliwa.
6. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione
przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób
upoważnionych do składania tych oświadczeń
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§ 2.
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, zgodnie ze składanymi
zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”.
2. Wielkość dostawy ustalana będzie każdorazowo w zamówieniu częściowym, składanym
z wyprzedzeniem 24 godz. w dni robocze.
3. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe faksem na nr …………………
4. Zamawiający każdorazowo wskaże miejsce dostawy oleju.
5. Wykonawca będzie dostarczał olej, o którym mowa w paragrafie 1, w ciągu 24 godzin od
momentu
złożenia
zamówienia
faksem,
do
obiektów
Zamawiającego:
30
00
……………………………………… w dni robocze, w godzinach od 7 do 12 .
6. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości zamówienia określonego
w § 1 umowy, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym
zgodę.
§ 3.
1. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu umowy wymienionego w § 1
Wykonawca wymieni go na towar wolny od wad w ciągu 24 godzin od daty otrzymania
reklamacji .
2. Dystrybutor zainstalowany w samochodzie – cysternie musi posiadać zalegalizowany przez
właściwy urząd licznik pomiaru paliwa; Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu
w aktualny dokument legalizacji urządzenia pomiarowego.
3. Przy dostawach oleju opałowego stosowany będzie objętościowy system sprzedaży paliw
oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 15ºC.
4. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że produkt posiada aktualne
dopuszczenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem według prawa polskiego.
§ 4.
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według ceny, która musi
uwzględniać wszystkie czynniki ujęte w Specyfikacji oraz czynniki nieprzewidziane a konieczne
do właściwego wykonania dostawy.
2. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będzie cena hurtowa producenta na dzień
złożenia zamówienia powiększona/pomniejszona o stałą marżę handlową/opust Wykonawcy w
zł/litr.
3. Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę po każdej dostawie, zaś warunkiem wystawienia faktury będzie odebranie
dostawy częściowej bez zastrzeżeń.
4. Płatności za zrealizowane dostawy częściowe, realizowane będą przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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6. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe w przypadku zwłoki
w płatności należności za każdy dzień zwłoki.
§ 5.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminową dostawę, w tym zamówienia
częściowego), w wysokości 0,5% wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki.
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości pozostałej niezrealizowanej części
umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości
pozostałej niezrealizowanej części umowy z zastrzeżeniem § 6 umowy.
4. Dostarczenie produktu w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem
częściowym, a także niespełniających wymagań jakościowych, niezależnie od wypełnienia przez
Wykonawcę obowiązku zawartego w § 3 ust. 1, Zamawiający uważał będzie za nienależyte
wykonanie umowy.
5. Dwukrotne nienależyte wykonanie umowy, jak w ust. 4, upoważnia Zamawiającego do
natychmiastowego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
w trybie natychmiastowym.
6. Wykonawca wyraża zgodę na
z przysługującego mu wynagrodzenia.

potrącenie

przez

Zamawiającego

kar

umownych

7. Stronom będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda będzie przekraczała wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
§ 6.
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, iż oferowana cena netto nie ulegnie
zmianie.
§ 7.
Strony niniejszej umowy nie będą odpowiedzialne za opóźnienia czy częściowe lub całkowite nie
wywiązanie się z umowy spowodowane Siłą Wyższą (przez Siłę Wyższą należy rozumieć
huragan, powódź, trzęsienie ziemi).
§ 8.
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej.
§ 9.
1.Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11.
Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania i została sporządzona w 4 jednobrzmiących
egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Wykonawca :

Zamawiający:
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