Termin zamieszczenia SIWZ 07.11.2008r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W Nielestnie, 59-610 Nielestno
Tel.(075) 7136402, tel/fax (075) 7136342
www.depsnielestno.powiatlwowecki.pl

A T W I E R D Z A M Numer sprawy 06/ZP/ 10/08
.................................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
na dostawę oleju opałowego lekkiego

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 17, 59-610 Wleń
Tel.(075) 7136402 tel/fax (075) 7 136342
www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl

działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Tekst
jednolity Dz. U. z dnia 2007r. Nr.223 , poz 1655) zaprasza do złożenia ofert w przetargu
nieograniczonym
na dostawę oleju opałowego lekkiego

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego, otrzymywanego z
produktów przeróbki ropy naftowej w ilości 60 000 litrów rocznie do Domu Pomocy Społecznej w
Nielestnie 17.
a) Kotłownia Główna Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 17
60.000litrów.
Olej opałowy lekki winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych.
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać standardom jakościowym określonym przez
producenta.
Przedmiot zamówienia winien co najmniej odpowiadać niżej wymienionym wymaganiom
fizykochemicznym ( wraz z podaniem metody badań ):
- Gęstość w temperaturze 15º C , nie większa niż 0,860 g/ml wg PN – 90/C-04004;
- Wartość opałowa , nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg wg PN – 86/C- 04062;
- Temperatura zapłonu , nie niższa niż 56 º C wg PN – 75/C – 04009;
- Lepkość kinematyczna w temp. 20º C,
nie większa niż 6,00 mm 2/s wg PN – 81/C –04011;
- Skład frakcyjny :
a) do temp. 250 º C destyluje , nie więcej niż 65 % (v/v) wg PN – 81/C –04012;
b) do temp. 350 º C destyluje , nie mniej niż 85 % (v/v) wg PN – 81/C –04012;
- Temperatura płynięcia , nie wyższa niż (-20 º C) wg PN – 83/C –04117;
- Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości
destylacyjnej , nie większa niż 0,3 % (m/m) wg PN - 85/C – 04075;
- Zawartość siarki, nie większa niż 0,20 % (m/m) wg PN - ISO 8754 ;
- Zawartość wody , nie większa niż 200 mg/kg wg PN – 81/C – 04959;
- Zawartość stałych ciał obcych , nie większa niż 24 mg/kg wg PN – 58/C – 04089;
- Pozostałość po spopieleniu , nie większa niż 0,01 % (m/m) wg PN - 82/C – 04077;
- Barwa czerwona ustalona wzrokowo,
W okresie zimowym dopuszcza się stosowanie depresatorów poprawiających własności
niskotemperaturowe .
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.

Każda dostawa winna być ubezpieczona przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie
odpowiedzialności cywilnej.
2. Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy (dział XV).
3. Kod CPV 23122100-9
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji zamówienia – jeden rok od dnia podpisania umowy.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust 1 pkt2 ):
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4).
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów
złożonych zgodnie z działem IV SIWZ według formuły „spełnia-nie spełnia”.
3. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać
następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych o treści zgodnej z określoną wg załącznika nr 2.
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną.
W celu potwierdzenia że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną.
1.3 koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 ppkt 1.2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, 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.
V. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną wg załącznika nr 1
2. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z wymogiem
określonym w Dziale X pkt 6.1 SIWZ.
3. Pełnomocnictwo (upoważnienie) w przypadku określonym w Dziale X pkt 8b SIWZ.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów za pośrednictwem faksu
pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób
modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest :
Pani Danuta Nowosielska - tel. (0-75) 7 136402
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Wadium – nie wymagane
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną wg załącznika nr 1
2. Wykonawca załączy do formularza oferty dokumenty wymienione w dziale IV i V SIWZ.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.1 W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.2 Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi udokumentować, że posiada
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega
wykluczeniu z postępowania (warunki określone w dziale III SIWZ pkt 1.1 i 1.4).
Natomiast warunki określone w dziale III SIWZ pkt 1.2 i 1.3 dotyczące niezbędnej wiedzy i
doświadczenia, potencjału technicznego i kadrowego oraz sytuacji ekonomicznej i
finansowej wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie.
6.3.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Formularz oferty oraz wszelkie dokumenty (oświadczenia, zaświadczenia) winny być
podpisane przez:
a) osoby (osobę) wymienione w odpisie z właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, w sposób zgodny z reprezentacją określoną w ww.
dokumencie,
b) inne osoby upoważnione na piśmie do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem kopii.
9. W przypadku, gdyby Wykonawca zamiast oryginału dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia
ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę
Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
11. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np.
będzie uzupełniony pieczątką z imieniem i nazwiskiem).
12. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z załącznikami oraz
połączenie wszystkich kart oferty z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej samoistną
dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez
widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce
sznurka trwale zabezpieczyć, zszyć wszystkie strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp.
13. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty.
14. Zmiany, poprawki mogą być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i
wstawienie poprawnego.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki winny być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
15. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Zaleca się aby koperta była opisana według poniższego wzoru:

„Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie”
OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20 listopada godz.12:00 2008 R.”
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia lub wycofać
złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek, wycofaniu itp. przed upływem terminu składania ofert. W tym
celu Wykonawca złoży Zamawiającemu powiadomienie wg takich samych wymagań jak
składana oferta (pkt 15) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z określeniem "Zmiana" lub
"Wycofanie". Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i
po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, jego oferta nie będzie otwierana.
Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną
dołączone do oferty.
17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie
terminie najpóźniej do dnia 20 listopada 2008 r. do godz. 12.00.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2008 r. o godz. 12.30 w gabinecie Dyrektora
Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 5
lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97 poz.1050 z późn.zm.)
2. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1
do SIWZ)
3. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty transportu, rozładunku, ubezpieczenia )
oraz podatek VAT.
4. Cena ofertowa winna zawierać ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
5. Wykonawca określi cenę w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
i jego wagą : cena oferty – 100 %
2. Oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem według zasady minimalizacji :
cena oferty najniższej
-----------------------------cena oferty badanej
x 100 pkt
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny (zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych), niezwłocznie
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust.1a ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. W przypadku wyboru oferty Wkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
przed podpisaniem umowy winna być dostarczona umowa regulująca współpracę tych
Wykonawców.
XV. WZÓR UMOWY

W dniu ..................... 2008 r. w Nielestnie, pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Nielestnie 17
tel. (0-75) 7 136402 zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora
Bożenę Gubicz
2. przy kontrasygnacie - Głównego Księgowego –Cecylii Smolińskiej
z jednej strony a:
........................................................................................................................................... zwanym
dalej Wykonawcą, wyłonionym zgodnie z wynikiem zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, reprezentowanym przez:……………………………………………………….
została zawarta umowa dostawy następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą
PN-C-96024:L1 w ilości 60.000 litrów wg oferty z dnia ........................... :
DOSTAWA I ODBIÓR
§2
1. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie transportem Wykonawcy sukcesywnie
w dostawach częściowych w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego w
zamówieniach składanych w formie pisemnej przesyłanych faksem na nr .......................
2. Dostawy i rozładunek realizowane będą do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie :
- Kotłownia Główna w Nielestnie 17
w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:00
3. Dostawy realizowane będą w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Rozliczenie dostaw realizowane będzie w jednostkach objętości z zastosowaniem cen brutto za
1 litr w temperaturze referencyjnej 15º C.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy określonego w § 1,
a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu dochodził od Zamawiającego żadnych
roszczeń.
6. Wykonawca oświadcza, że znane mu są postanowienia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348 z późniejszymi zm.) oraz , posiada koncesję na

.............................................................................................................................................
nr .......................................... z dnia ....................................................................................
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami transportu przeznaczonymi do przewozu
przedmiotu umowy wyposażonymi w zalegalizowane ( zgodnie z obowiązującymi przepisami
metrologicznymi) urządzenia pomiarowe ( przepływomierze) dopuszczone do realizacji
rozliczeń.
§3
1.Przy każdej dostawie częściowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
następujące dokumenty :
a) świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) na dostarczony produkt wydane przez
upoważnione laboratorium specjalistyczne,
b) dokument przewozowy zawierający następujące dane :
1. ilość dostarczonego produktu w jednostkach objętości (litrach) w temperaturze referencyjnej
15º C
2. gęstość (masę właściwą) dostarczonego produktu (w kg/m3) w w temperaturze
referencyjnej 15º C
3. ilość dostarczonego produktu w jednostkach objętości (litrach) w temperaturze nalewu do
cysterny z nalewaka
4. temperaturę dostarczonego produktu ( w ºC) przy nalewie
5. gęstość ( masę właściwą) dostarczonego produktu (w kg/m3) przy nalewie
6. datę i godzinę napełniania cysterny na nalewaku.
2. Przy pierwszej dostawie częściowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać
Zamawiającemu kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej na przedmiot umowy.
3. Warunkiem odbioru dostawy częściowej jest umożliwienie Zamawiającemu w obecności
i przy udziale przedstawiciela Wykonawcy :
a) pobranie i oplombowanie prób kontrolnych dostarczonego produktu.
b) dokonanie organoleptycznej kontroli jakości,
c) dokonanie pomiaru temperatury i gęstości (masy właściwej) produktu przed jego przetłoczeniem
do zbiorników Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie wyposażony podczas każdej dostawy w oryginalne naczynia na próbki
umożliwiające rzetelne pobranie, przechowywanie i zabezpieczenie próbek .
5. Podstawą do ewentualnej reklamacji w zakresie jakości dostarczonego produktu będą
wyniki badań laboratoryjnych pobranych prób kontrolnych wykonanych przez niezależne
od strony umowy specjalistyczne laboratorium.
CENA
§4
1. Na dzień zawarcia umowy strony ustalają jej wartość w wysokości: ................................. zł
brutto (słownie: ......................................................................................................................)

Lp

Nazwa
handlowa

Ilość
(litry)

1

Olej
opałowy
lekki

60.000

Cena
hurtowa
producenta
netto
(zł/litr)

Współczynnik
korygujący
(Wk)

Cena
sprzedaży
netto
(zł/litr)

Vat
(%)

Cena
sprzedaży
brutto
(zł/Litr)

Wartość
brutto
(cena
ofertowa)
przedmiotu
umowy (zł)

2, Wartość brutto /cena ofertowa przedmiotu umowy(zł) może ulec zmianie, na wskutek zmiany cen
hurtowych netto producenta oleju opałowego zgodnie ze współczynnikiem korygującym Wk określonym w
ofercie Wykonawcy z dnia …………………
3. Wartość umowy określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, związane z jej wykonaniem, w
tym w szczególności : koszty transportu, załadunku i rozładunku, badań laboratoryjnych i
dostawy przedmiotu umowy do miejsc wskazanych w § 2 ust. 2.
4. Cena sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw częściowych, o których mowa w § 2
ust. 1, może ulegać zmianom zgodnie z wartością współczynnika korygującego określonego w
ofercie Wykonawcy W k = ........................ i jedynie na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian cen
na rynku krajowym paliw (hurtowej ceny netto producenta oleju opałowego ).
5. W przypadku zmiany cen na krajowym rynku paliw, Wykonawca każdorazowo przed
dokonaniem dostawy częściowej na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1
zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego (faxem) na fax nr 075 7136342 powiadomienia
Zamawiającego o zmianie ceny hurtowej netto u producenta.
6. Zmiany cen w powyższym trybie nie wymagają oddzielnych uzgodnień oraz nie stanowią
zmiany umowy wymagającej formy pisemnej.
PŁATNOŚCI
§5
1. Płatności za zrealizowane dostawy częściowe rozliczane będą na podstawie faktur VAT,
wystawionych przez Wykonawcę na konto wskazane na fakturze, po dokonaniu przez
Zamawiającego odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy.
2. Faktury płatne będą przelewem w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia ich
Zamawiającemu.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM REALIZACJI UMOWY
§6
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad przebiegiem i realizacją umowy ze strony Zamawiającego
jest Pani Danuta Nowosielska
GWARANCJA
§7
Wykonawca gwarantuje, ze produkt będzie pochodził z bieżącej produkcji i będzie zgodny
z normą PN-C-96024:L1
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania (wykonania opinii) pobranej
próbki ogólnej (reprezentatywnej) przedmiotu umowy o której mowa w § 3. W przypadku
stwierdzenia nieodpowiedniej jakości przedmiotu umowy koszty badania (wykonania opinii)
zobowiązany jest opłacić Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony olej opałowy jest
nieodpowiedniej jakości – Zamawiający zgłosi reklamację na piśmie, załączając próbkę oleju
opałowego lub opinię niezależnego laboratorium uprawnionego do badania próbki w ciągu 14
dni roboczych od daty otrzymania zareklamowanej dostawy .
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi o sposobie załatwienia reklamacji,
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego. W
przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie – Zamawiający uzna, że złożona
reklamacja została załatwiona pozytywnie .
4. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z dostarczeniem nowej dostawy oraz koszty
sporządzonej opinii obciążać będą Wykonawcę

5. Zamawiający badać będzie pobrane próbki przedmiotu umowy w niezależnym laboratorium

uprawnionym do badania próbek oleju opałowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z
Wykonawcą
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach :
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% wartości
niezrealizowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku:
a) nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy ,
b) opóźnień w dostarczeniu przedmiotu umowy dobrej jakości w zamian zareklamowanego
zgodnie z § 8 umowy,
c) nie dotrzymania właściwej jakości przedmiotu umowy,
d) nie dostarczenia aktualnego i właściwego świadectwa jakości przedmiotu umowy przy
każdej dostawie .
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto nie wykonanej
części przedmiotu umowy;
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie w rozumieniu art.498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez
naliczenie kar umownych , o których mowa w ust. 1
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wystawi w terminie 21 dni
od dnia dokonania potrącenia notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną mu przez
Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych w ust. 1 kar umownych.
§ 10.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach :
1. nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę,
2. w sytuacji określonej w art.145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Wykonawca.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
1. Umowę zawarto na czas jednego roku tj. od ................... 2008r. do dnia .................. 2009 r.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli wobec Wykonawcy
wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.
§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz.
Otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.
WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .
1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, rozdział 2 – protest.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub
protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
6. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z
upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

Załączniki do SIWZ :
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożone zgodnie z art. 22 ust. 1

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Składając w imieniu ...........................................................................................................
nazwa (firma) Wykonawcy

ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawy oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami zawierającymi w sobie m.in. koszty
transportu, rozładunku, ubezpieczenia:

Opis
przedmiotu
zamówienia

Ilość
w
litrach

Q

*Cena
hurtowa
producenta
(netto)
zł/litr na
dzień
17.11.2008
Ch

*Współczynnik
korygujący
określony z
dokładnością
do 4 miejsc po
przecinku

Cena
sprzedaży
netto zł/litr

Wk=Cs/Ch

Cs=Ch*Wk

VAT
%

Cena
sprzedaży
brutto zł/litr

Wartość
brutto
(cena
ofertowa)
zł

Csb=Cs+Vat

W=Q*Csb

Olej opałowy
lekki:
……………….
Nazwa
oferowanego
oleju
opałowego
lekkiego

60000

Cena ofertowa (wartość brutto) przedmiotu zamówienia wynosi ............................................ zł.
Słownie złotych: ...............................................................................................................................
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia – jeden rok od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności - za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
należność według cen określonych umową (w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego oryginału faktury) przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za datę zapłaty
uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego





Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
…………………………………......... (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................., dn. .................
……………………………………….
/miejscowość/
pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych)
reprezentowania Wykonawcy

*Cena hurtowa producenta – cena podana do publicznej wiadomości (bez podatku VAT) np. strona internetowa
producenta
* Wartość współczynnika korygującego może być mniejsza od 1.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju
opałowego lekkiego
oświadczamy, ze:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

................................., dn. ....................... .......................................................
miejscowość pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych)
do reprezentowania wykonawcy

pieczęć wykonawcy

