POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”
NA
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM
2012/2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Nazwa Zamawiającego:
GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE, ul. Kowalska 14, 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE
www.zareby-kosc.pl
ugzar@ornet.pl
godziny urzędowania 7:30 - 15:30
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy adresować:
jak wyŜej
znak postępowania: RGK 271.2.2012
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Biuletyn Zamówień Publicznych – nr 398404 -2012, data umieszczenia 15.10.2012r
- strona internetowa Zamawiającego – www.zareby-kosc.pl
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE
GRZEWCZYM 2012/2013
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 09.13.51.00-5
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013
Dostawy oleju opałowego mają odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem i
dotyczą poniŜszego asortymentu:
- olej opałowy w ilości 100,00 m3 o następujących parametrach:
• wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg
• gęstość w temperaturze 150 C – max 0,860 g/cm3
• temperatura zapłonu – min. 56 0C
• temperatura płynięcia – max. – 200 C
• zawartość siarki – max. 0,20 % (m/m),
• zawartość wody – max. 200 mg/kg
• barwa - czerwona
Miejscem realizacji zamówienia są następujące kotłownie na terenie Zarąb Kościelnych:
1. Budynek Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych , ul. Kowalska 14.
2. Budynek komunalny przy ul. Leśnej 3.
3. Budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16A.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20.
Sposób realizacji zamówienia - dostawa własnym środkiem transportu w ilościach i terminach
zgodnych z załączonym harmonogramem.
Prognozowana ilość dostaw oleju opałowego moŜe się nieznacznie róŜnić od faktycznego
zuŜycia w okresie trwania umowy. W zaleŜności od warunków atmosferycznych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego
przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało
roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości oleju
opałowego.

Rozdział 3. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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Rozdział 4. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia naleŜy zrealizować w terminie do 30.04.2013 r.

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach
JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany
jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
7.1. 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.
7.2. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w
rozdziale 11 i 7.3 SIWZ dla kaŜdego partnera z osobna. Pozostałe oświadczenia i dokumenty
składane są wspólnie min. umowy regulujące stosunki pomiędzy oferentami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
7.3. W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy dołączyć do oferty oświadczenie o
solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wobec Zamawiającego z tytułu realizacji
umowy.
7.4. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, zamawiający zaŜąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr
226, poz. 1817).

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [ PLN ].
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Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy.
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- wykonawca przedstawi koncesje, zezwolenia lub licencję jeŜeli ustawy nakładają taki
obowiązek posiadania koncesji , zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
- posiadać wiedzę i doświadczenie – Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w
wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat
wykonania i odbiorców.
- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w niniejszym postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Wykonawca składa oświadczenia,
których wzór stanowią Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ.
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1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy do oferty dołączyć naleŜy:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy.
2) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem publicznym.
3) Potwierdzenie ceny Producenta obowiązującej w dniu 19 października 2012 r. wydruk ze strony internetowej Producenta poświadczony za zgodność z oryginałem .
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia do oferty dołączyć naleŜy:
1) Wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w
sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty
dołączyć naleŜy:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy.

Rozdział 13. Termin związania ofertą
1.
2.

3.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
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Rozdział 14. Informacje

o
sposobie
porozumiewania
się
Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie
− pisemnej,
− faksem
− drogą elektroniczną
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania
Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego
o przekazanie SIWZ. We wniosku naleŜy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) znak postępowania – RGK 271.2.2012
SIWZ moŜna takŜe odebrać w siedzibie Zamawiającego – (pokój nr 10), w godzinach
urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając
zapotrzebowanie na adres.
Wykonawca moŜe zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt
3 ustawy, chyba, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań równieŜ w wersji
elektronicznej na adres e-mailowy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
www.zareby-kosc.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
zarejestrowali się u Zamawiającego.
JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
Dokonując rejestracji naleŜy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),
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5) znak postępowania – RGK 271.2.2012
6) Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upowaŜnia:
 Pan Antoni Nienałtowski pokój nr 10

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
GMINA Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14, 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE
OFERTA NA
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
23. 10 . 2012 r. godz. 10:15
2.

Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców
albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3.

Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych naleŜy
dołączyć tłumaczenie na język polski.
Tajemnica przedsiębiorstwa:

4.
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5.

6.

7.

8.

1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty,
2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeŜeniem, Ŝe część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa moŜe stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ).
Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
2.

Ofertę naleŜy złoŜyć Zamawiającemu - Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska
14, pokój nr 10 w terminie do dnia 23. 10 . 2012 roku, godz. 10,00
ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu , w który upływa termin składania ofert, w Urzędzie
Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, sala konferencyjna nr 12 - godz. 10:15
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złoŜyli oferty, a takŜe informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny
1.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia. Cena moŜe być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez
okres waŜności oferty.
3. W cenie jednostkowej przyjętej przez wykonawcę do obliczenia ceny oferty naleŜy wziąć
za podstawę cenę obowiązującą w dniu 19 października 2012 roku oraz wysokość
marŜ/rabatu. Za cenę producenta naleŜy przyjąć cenę podawaną do powszechnej
wiadomości wszystkim potencjalnym nabywcom.
Zasady indeksacji cen.
A. Zasada automatycznego, bieŜącego stosowania indeksacji cen.
1. Podstawą do indeksacji (zmiany cen) będą zmiany cen oleju na dany dzień umieszczone
na stronie internetowej producenta paliw, u którego zaopatruje się wykonawca.
2. Ceny sprzedaŜy za 1 m3 oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie
róŜnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną ofertową dla zamawiającego, a ceną ze strony
internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny.
3. Zmiana cen następuje automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na podanej
stronie internetowej producenta paliw.
4. Indeksacja cen dokonywana w ten sposób nie będzie wymagać pisemnego stosowania
aneksów do podpisanej umowy.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
CENA – 100 %

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
C
KC = N × 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
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Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniŜsza zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką moŜe uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeŜeli Zamawiający przekaŜe wykonawcom informację o wyborze
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie
umowy na warunkach określonych w złoŜonej ofercie.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
Nie jest wymagane
Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ będącym
integralną częścią SIWZ.

Rozdział 22. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamówienia uzupełniające i dodatkowe.
Nie przewiduje się.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak
teŜ postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy- Rozdział 1,2,3 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niŜej wymienionych czynności:
- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty.
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Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp, :
- ust. 1 pkt. 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób, niŜ określony art. 27
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- ust. 2 pkt. 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień SIWZ, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień p lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej .
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienia zarzutów, określać Ŝądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział 24. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1i 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 3
Wzór oferty
Załącznik Nr 4
Istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 5
Harmonogram

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY
Józef Rostkowski

Zaręby Kościelne, dnia 15.10.2012 r.
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Załącznik Nr 1

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca

…………………….
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy………..

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU w
POSTĘPOWANIU 1
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ……………………………………………..……………
………………………, oświadczam/my Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.):
1.
posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.
posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3.
dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4.
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

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

1

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

Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszy dokument
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik Nr 2
.............................dnia ....................
/miejscowość/
Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU PODSTAW do WYKLUCZENIA2
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24
ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień
publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, pozycja 759, z
późniejszymi zmianami/.

Imię, nazwisko, podpis
osoby upowaŜnionej do występowania
w imieniu wykonawcy

Pieczęć
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2

Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜszy dokument
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik Nr 3
WZÓR OFERTY

Pieczęć Wykonawcy

0

Zamawiający
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07 – 323 Zaręby Kościelne

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust. 8, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07 - 323 Zaręby Kościelne
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ przy jednoczesnym uwzględnieniu stałej
przez cały okres trwania umowy stawki marŜy / rabatu w porównaniu do cen producenta:

…………………………….
Proponowana marŜa/rabat
1.Cena oferty wraz z transportem na dzień 19.10.2012r. przy szacunkowej wielkości zamówienia 100,00 m3
(słownie : sto metrów sześciennych) wynosi:
cena netto za 1 m3 oleju opałowego …………….zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..….)
naleŜny podatek VAT za 1 m3 oleju opałowego ……………………zł
(słownie …………………………………………………………………………………….)
2.Wartość zamówienia ogółem
wartość netto …………….zł
(słownie ……………………………………………………………….……………………)
naleŜny podatek VAT ………….zł
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wartość brutto ……………zł, (słownie ……………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………..)

3. Zamówienie będzie realizowane w okresie do 30 kwietnia 2013 roku.
4. Termin płatności faktur – 21 dni.
Oświadczam, Ŝe:
- spełniam warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień
publicznych

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ZastrzeŜenie wykonawcy
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
•

niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
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Załącznik Nr 4
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
U MOWA
zawarta w dniu …………… 2012 roku pomiędzy ……….. w Zarębach Kościelnych
reprezentowaną przez:
……………………………
zwanego dalej " Zamawiającym ",
a………………………………………………………………….., zwanym dalej " Dostawcą"
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.
759, z późn. zm.) na dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013, nr sprawy
RGK 271.2.2012, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. " Zamawiający " zleca , a " Dostawca " zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego
zgodnie ze złoŜoną ofertą i zapotrzebowaniem w okresie od października 2012 roku do 30
kwietnia 2013 roku, w ilości:
- olej opałowy lekki w ilości 100,00 m3 o następujących parametrach:
• wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg
• gęstość w temperaturze 150 C – max 0,860 g/cm3
• temperatura zapłonu – min. 56 0C
• temperatura płynięcia – max. – 200 C
• zawartość siarki – max. 0,20 % (m/m),
• zawartość wody – max. 200 mg/kg
• barwa - czerwona
w cenie …….. zł brutto (wraz z podatkiem VAT) za 1 m3.
wartość całego zamówienia brutto wynosi …………. zł.
zgodnie z zestawieniem potrzeb i terminarzem realizacji dostaw stanowiących załącznik nr 1
do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część (załącznik nr 5 do SIWZ).
W/w ceny zawierają cenę opału, załadunek, rozładunek, transport, waŜenie oraz podatek
VAT.
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (zgodnie z przedstawioną
ofertą) w kwocie brutto ………………zł, słownie:……………………………………, która
jest kwotą maksymalną. Na cenę ostateczną składać się będzie suma składników
jednostkowych cen przedstawionych w pkt. 1.
Dostawca do kaŜdej partii dostarczonego opału dołączy dokument potwierdzający wymagania
jakości opału i przedłoŜy go po dostarczeniu opału.
§ 2.
1. Podane w § 1 pkt. 1 cena brutto łącznie z podatkiem VAT w okresie obowiązywania
umowy moŜe ulec zmianie tylko i wyłącznie na skutek okoliczności, których nie moŜna
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było przewidzieć w chwili składania oferty. Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw
zaleŜny od wysokości akcyzy, ceny ropy naftowej na światowych rynkach giełdowych,
kursu dolara oraz warunków na krajowym rynku kształtowanych przez konkurencję, cena
dostarczanego przez Wykonawcę oleju opałowego będzie obliczana na podstawie
obowiązującej na dzień zakupu u producenta ceny powiększonej o stałą stawkę marŜy lub
pomniejszonej o zaproponowany w ofercie rabat.
2. Na pisemny wniosek Dostawcy, w przypadku zmiany cen kalkulacyjnych jego zakupu w
kopalni/rafinerii istnieje moŜliwość zmian cen jednostkowych na zasadach określonych w
SIWZ rozdział XVII.
3. Dokumentem potwierdzającym potrzebę zmian cen jest informacja o zmianie cen w
rafinerii, którą dostawca dołączy do faktury.
§ 3.
Opał będzie dostarczany zgodnie z harmonogramem, po uprzednim zgłoszeniu Dostawcy
telefonicznie lub faxem z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

1.

2.
3.

§ 4.
Zapłata za dostarczony olej opałowy następować będzie w formie bezgotówkowej
(przelew bankowy) na podstawie faktur VAT (na rachunek bankowy Dostawcy
wskazany w fakturze) w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej
faktury i zrealizowania dostawy.
W razie opóźnień w zapłacie wierzytelności pienięŜnych strony zobowiązują się do
zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca moŜe wstrzymać się z
realizacją dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie
traktowane jako niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy.
§ 5.

W przypadku nie wykonania zlecenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia opału innej
jakości niŜ określonej w niniejszej umowie, Zamawiający moŜe odstąpić od warunków
umowy w trybie natychmiastowym.
§ 6.
Za nie dostarczenie w terminie (zamówienie telefoniczne lub faxem) dostawy opału,
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 2% nie dostarczonej dostawy za
kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po ustalonym dniu na dostawę.
§ 7.
1. Za dostarczenie opału niŜszej jakości niŜ określonej w umowie Dostawca zapłaci
Zamawiającemu 50% wartości danej dostawy plus koszty badania jakości opału.
2. Dostawca moŜe zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu jakości opału składając
zamawiającemu „certyfikat jakości”, wystawiony i potwierdzony przez rafinerię , z której
pochodzi olej.
§ 8.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej partii przedmiotu zamówienia
Dostawca wymieni niezgodny z umową towar na właściwy.
§ 9.
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W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
umowy Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
§ 11.
Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez obie strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się
niemoŜliwe, spór zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego według siedziby
Zamawiającego.
§ 12.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności podpisanego przez obie strony.
§ 13.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

Zamawiający
..............................................

Dostawca
........................................
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Załącznik nr 5

HARMONOGRAM DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

W SEZONIE GRZEWCZYM
2012/2013
Miesiąc dostawy Szkoła
Podstawowa
w Zarębach
Kościelnych
PAŹDZIERNIK
15.00
GRUDZIEŃ
10.00
STYCZEŃ
10.00
LUTY
10.00
KWIECIEŃ
5.00
Razem
50.00

Urząd Gminy
Zaręby
Kościelne

Budynek
Komunalny
ul. Leśna

-5.50
5.50
5.50
3.50
20.00

OGÓŁEM : 100.00 m3
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-2.00
3.00
3.00
2.00
10.00

Budynek
Komunalny
ul. Kowalska
-5.50
5.50
5.50
3.50
20.00

