RGK 341-8/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010
I. Zamawiający
Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14 , 07 - 323 Zaręby Kościelne, e-mail ugzar@post.pl
, strona www.zareby-kosc.pl, godziny urzędowania 7:30 - 15:30
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 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 (jedn. tekst
Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.)
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010
Dostawy oleju opałowego mają odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem i
dotyczą poniŜszego asortymentu:
- olej opałowy w ilości 70.000 dm3 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
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość korekty dostaw z uwagi na warunki atmosferyczne i
inne zdarzenia losowe powiadamiając o powyŜszym oferenta telefonicznie lub faksem z 1dniowym wyprzedzeniem. Rozszerzenie dostawy nie przekroczy 20% wartości zamówienia
podstawowego.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia 2010-04-30.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2)
posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, jeŜeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace
projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonych przez tych autorów
- wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania
- wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące
dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem,
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2.
WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie,
i skierowane na adres: Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07 - 323
Zaręby Kościelne
faksem: (086) 2706200 lub na adres e-mail: ugzar@post.pl.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali
specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego
na mniej niŜ 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Antoni
Nienałtowski Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2)
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3)
Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4)
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5)
JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy, naleŜy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
8)
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9)
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
2.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:
siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, ul. Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby Kościelne, pokój
nr 10
2.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres: siedziby zamawiającego, Urząd Gminy, ul. Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby
Kościelne.
2.3 Oznakowane następująco: 1 koperta (wewnętrzna) będzie oznaczona następująco: "Oferta
na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010" oraz będzie posiadać nazwę i
adres oferenta. 2 koperta (zewnętrzna) będzie oznaczona następująco: " Oferta na dostawę oleju
opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010" oraz będzie zaadresowana na adres
Zamawiającego.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać w: siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy, ul. Kowalska 14, 07 323 Zaręby Kościelne, pokój nr 10 do dnia 2009-10-15 do godz. 10:00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy, ul. Kowalska 14, 07 - 323
Zaręby Kościelne, pokój nr 12, dnia 2009-10-15 o godz. 10:15
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest
jawne.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje.
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.
W cenie jednostkowej przyjętej przez oferenta do obliczenia ceny oferty naleŜy wziąć za
podstawę cenę obowiązującą w dniu 12 października 2009 roku oraz wysokość marŜ/rabatu.
Za cenę producenta naleŜy przyjąć cenę podawaną do powszechnej wiadomości wszystkim
potencjalnym nabywcom.
XIII. Zasady indeksacji cen.
A. Zasada wymagająca pisemnego aneksu do umowy przy kaŜdorazowej podwyŜce
( obniŜce ceny)
Stosowana w przypadku załączenia do oferty przetargowej ksero ostatniego rachunku
(cennika) wystawionego na (dla) oferenta od stałego producenta lub dostawcy oleju
opałowego.
1. Podstawą do indeksacji (zmiany cen) będą zmiany cen paliw u tego samego producenta
lub dostawcy, u którego oferent się zaopatruje, obliczone na podstawie % róŜnicy w
stosunku do ostatniej ceny dostawy.
2. Nieodzownym warunkiem do zmiany cen w trakcie realizacji umowy będzie potwierdzony
za zgodność z oryginałem rachunek lub cennik od stałego producenta lub dostawcy
oleju, z którego wynika konieczność zmiany ceny, dołączony do aneksu umowy.
3. Zmiany cen w aneksie wynikać będą z automatycznego przeliczenia procentowej
podwyŜki lub obniŜki u producenta lub stałego dostawcy, na ten sam procentowy wzrost
lub obniŜkę ceny oleju dla zamawiającego.
4. KaŜdorazowa zmiana cen wymagać będzie podpisania aneksu do zawartej umowy.

5. Aneks do umowy wynikający z konieczności zmiany cen sporządza oferent, przy czym
zamawiający dokonuje sprawdzenia prawidłowości obliczeń na podstawie dokumentów,
o których mowa w pkt.2.
B. Zasada automatycznego, bieŜącego stosowania indeksacji cen.
Stosowana w przypadku załączenia do przetargu aktualnego wydruku ceny oleju
opałowego ze strony internetowej z podaniem adresu internetowego producenta, u
którego zaopatruje się oferent.
1. Podstawą do indeksacji (zmiany cen) będą zmiany cen oleju na dany dzień umieszczone
na stronie internetowej producenta paliw, u którego zaopatruje się oferent.
2. Ceny sprzedaŜy za 1 litr 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.
XIV. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100

Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany
jako wartość punktowa oferty.
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium:
Cena
Wzór:
cena najniŜsza dzielona przez cenę badanej oferty i pomnoŜona przez 100%
3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów.
XV. Warunki umowy
1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem
3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4 Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3
XVI. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie przysługują wszystkim wykonawcom, jeŜeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przepisów ustawy. Informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w
Dziale VI Środki ochrony prawnej.
XVII. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy
wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w
formie pisemnej.
XVIII. Załączniki
Załączniki do specyfikacji:
1. Wzór formularza oferty.

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
3. Wzór umowy.
4. Harmonogram dostaw oleju opałowego.
Zaręby Kościelne, 2009-10-06
Wójt Gminy
Jozef Rostkowski
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Załącznik nr 1
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:
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010
cena netto za 1 dm3 oleju opałowego ...............................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Ogółem wartość zamówienia = 70.000 dm3 x .......... zł netto/dm3 = ......................... zł.
Oświadczam, Ŝe:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i
2 Prawa zamówień publicznych

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….
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:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

______________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
•

niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2
………………………………………………..

..................................
dnia

(pieczęć firmowa, nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)
………………………………………………………………
( imię i nazwisko Wykonawcy, podpis osoby upowaŜnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy)
Art.22.
Ust. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

ART.24.
UST.1. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
chyba Ŝe nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
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 poprzez 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 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 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
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 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 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;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu , o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1- 3 .
Ust.2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców,
którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, jeŜeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace
projektowe wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie
zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
Ust.3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ust.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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Projekt

zawarta w dniu …………… 2009 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. Nr 223 z 2007r, poz.
1655 z późn. zm.) na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010, nr sprawy
RGK 341-8/09, 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 2009 roku do 30
kwietnia 2010 roku, w ilości:
- olej opałowy lekki w ilości ………… dm3 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 dm3.
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 4 do SIWZ).
2. 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.
3. Kwota określona w pkt. 3 moŜe ulec zwiększeniu nie więcej niŜ 20 % lub zmniejszeniu –
w zaleŜności od rzeczywistego zapotrzebowania.
4. Dostawca do kaŜdej partii dostarczonego opału dołączy dokument potwierdzający
wymagania jakości opału i przedłoŜy do po dostarczeniu opału.
§ 2.
1. Podane w § 1 pkt. 1 ceny brutto łącznie z podatkiem VAT w okresie obowiązywania
umowy moŜe ulec zmianie tylko i wyłącznie na skutek okoliczności, których nie moŜna
było przewidzieć w chwili składania oferty.

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 pkt. XIII.
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.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zwiększenia (nie więcej niŜ o 20%) lub zmniejszenia
ilości dostawy oleju opałowego oraz zmiany terminu dostawy.
§ 6.
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.
§ 7.
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.
§ 8.
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.
§ 9.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej partii przedmiotu zamówienia
Dostawca wymieni niezgodny z umową towar na właściwy.
§ 10.
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
umowy Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.
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.
§ 12.
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.
§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności podpisanego przez obie strony.
§ 14.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

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

Dostawca
........................................

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM DOSTAW OLEJU OPAŁOWEGO
W SEZONIE GRZEWCZYM

2009/2010

Miesiąc dostawy Szkoła
Podstawowa w
Zarębach
Kościelnych
PAŹDZIERNIK
10.000
GRUDZIEŃ
5.000
STYCZEŃ
5.000
LUTY
-------MARZEC
10.000
KWIECIEŃ
------Razem
30.000

Urząd Gminy
Zaręby
Kościelne

Budynek
Komunalny
ul. Leśna

5.000
------3.000
3.000
3,000
------14.000

OGÓŁEM : 70.000 dm3

2.000
2.000
2.000
2.000
------1.000
9.000

Budynek
Komunalny
ul. Kowalska
4.500
-----4.500
4.500
2.000
1.500
17.000

