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ZNAK SPRAWY SP.215.1.2013

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:
na „Dostawę oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej
w Szynczycach na rok 2014”

SzkoŁa Podstawowa w Szynczycach
Zaprasza do złożenia oferty w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 Ustawy
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej w skrócie Ustawą

SPIS TREŚCI:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Zał. A - „Oferta przetargowa”.
3. Zał. B - „Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1 - 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Zał. C - „Wykaz posiadanych środków transportowych”.

5. Zał . D - „ Wzór umowy” .

Czarnocin, dnia 27 listopada 2013 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana
jest zainteresowanym wykonawcom w sekretariacie szkoły podstawowej w Szynczycach, Szynczyce 8 97-318
Czarnocin , wraz ze złożeniem wniosku o wydanie Specyfikacji, oraz na stronie internetowej,
www.czarnocin.bipst.pl/

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa w Szynczycach
Szynczyce 8, 97-318 Czarnocin

Tel/fax (44) 616 51 90
NIP 771-25-39-147 REGON 001140571
II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy własnym transportem oleju napędowego grzewczego
lekkiego na rok 2014 spełniającego normy o podanych niżej parametrach (wg PN-C-96024) :
Lp. parametr wartość
1 gęstość w temp +15C - nie większa niż 0,860 g/ml
2 wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/Kg
3 temperatura zapłonu - nie mniejsza niż + 56C
4 lepkość kinematyczna w temp. +20C- nie większa niż 6,00 mm/s
5 skład frakcyjny
A do temperatury +250C destyluje - nie więcej niż 65% v/v
B do temperatury +350C destyluje - nie więcej niż 85% v/v
6 temperatura płynięcia - nie wyższa niż - 20C
7 pozostałość na koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - nie większa niż 0,3% m/m
8 zawartość siarki - nie większa niż 0,20 % m/m
9 zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg
10 zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 mg/Kg
11 pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01% m/m.

do grzewczego pieca olejowego dla Szkoły Podstawowej w Szynczycach. Całkowita pojemność zbiornika na olej
napędowy grzewczy 5 tys. Litrów.
Szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego grzewczego na rok 2014 to do 16.000 litrów.
KOD: 09.13.51.00-5 olej opałowy
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IV. Termin wykonania zamówienia.
1.Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
2. Ze względu na ograniczone możliwości składowania oleju opałowego oraz finansowe, zamówienia będą realizowane
sukcesywnie na podstawie bieżących zapotrzebowań zgłaszanych przez szkołę w okresie trwania umowy.
3. Przedstawiciel szkoły powiadomi telefonicznie Dostawcę , który jest zobowiązany dostarczyć olej napędowy grzewczy
dla szkoły najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
4. Płatność za dostarczony olej napędowy grzewczy będzie po każdej dostawie w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku nie dostarczenia oleju napędowego grzewczego w wymaganym terminie zamawiający dokona
interwencyjnego zakupu u innego dostawcy.
6. Kierowca autocysterny zobowiązany jest dostarczyć kopię świadectwa jakości przywiezionego oleju napędowego
grzewczego oraz dowód legalizacji rejestratora ilości wypompowywanego z cysterny oleju napędowego grzewczego.
7. Tankowanie może odbywać się jedynie przy pomocy pompy z autocysterny z zalegalizowanym rejestratorem ilości
wypompowywanego z cysterny oleju napędowego grzewczego.
8.Dostawy oleju napędowego grzewczego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej +15C.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia

2.

3.
4.
5.

i oświadczenia, że spełniają następujące warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia:
a) warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje należycie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia (co najmniej dwie należycie wykonane dostawy ).
b) warunek dysponowania potencjałem technicznym uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada sprawne
środki transportowe z aktualną legalizacją znajdujących się w nich urządzeń pomiarowych .
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ,
Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje w szczególności poprzez wyjaśnienie,
czy:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia \
2) Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie
posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
3) Wykonawca nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
4) Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające
spełnienie tych warunków,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w treści oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodne z treścią przedstawioną w załączniku B do SIWZ.
Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków poprzez analizę treści złożonej przez Wykonawcę oferty
i dokumentów, o których mowa w pkt VI.
Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia warunków podmiotowych, Wykonawca załączy do oferty
następujące dokumenty:
1) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednia, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) formularz oferty przetargowej sporządzony prawidłowo zgodnie z załącznikiem A do SIWZ.
4) oświadczenie
o
spełnieniu
warunków
udziału
w
postępowaniu
sporządzone
zgodnie
z załącznikiem B do SIWZ,
5) wykaz posiadanych środków transportowych spełniających wymogi do wykonania zamówienia sporządzony
zgodnie z załącznikiem C do SIWZ,
6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie (co najmniej 2 referencje)
7) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23. ust. 2
ustawy.
8) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
9) Ważna koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty wymienione w pkt 1 oraz 3 powinny być przedłożone przez
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą faksu nr (044) 616-51-190 , poczty oraz osobiście.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się
za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
4. W sprawach technicznych, jak i w sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy, osobą do kontaktów jest:
Leszek Bińkowski – Dyrektor Szkoły, tel. 44-616-51-90,
w godzinach pn. – pt. godz. 8:00-15:00
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane pytania
w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
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VII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Pod rygorem nieważności oferta musi być złożona w całości w formie pisemnej, w technice trwałej.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie.
W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski.
Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
Zaleca się ponumerowanie stron oferty i zaparafowanie wszystkich zapisanych stron.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, formularzami, oświadczeniami musi być podpisana przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Dla uznania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymienione w SIWZ dokumenty złożone
w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką
i podpisem osoby uprawnionej oraz adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami
stanowiącymi załączniki do SIWZ, a w szczególności zawierać wszystkie żądane informacje oraz dane.
Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których zastrzega, że nie mogą być ogólnie udostępniane. Muszą być
one opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503)” oraz zostać załączone jako
odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy. Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych
zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w postepowaniu może złożyć wyłącznie jedna ofertę.
Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach ( jedna w drugiej) w sposób gwarantujący
zachowanie jej poufności. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana. Pierwsza koperta winna być
zaadresowana do zamawiającego , oraz oznaczona napisem:

Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego dla Szkoły Podstawowej
w Szynczycach na rok 2014.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 11 grudnia 2013 r , godz. 12.15”
Druga koperta zawierająca ofertę wraz załącznikami winna być opatrzona nazwa i dokładnym adresem Wykonawcy.
Adres powinien zawierać:
- pełną nazwę Zamawiającego,
- kod miejscowość,
- ulicę, nr domu,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z nienależytego zabezpieczenia
i
oznakowania koperty.
,.
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w gabinecie Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Szynczycach, do dnia 11 grudnia 2013 r. do godz. 1200.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Szkole Podstawowej w Szynczycach
w gabinecie dyrektora w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 1215.
Otwarcie ofert jest jawne.
Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).
Przy obliczaniu ceny oferty należy stosować wyłącznie stawki za 1 litr przy temperaturze referencyjnej 150C oleju
napędowego grzewczego .Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę w związku
z realizacją zamówienie włączając wszelkie podatki, opłaty, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do zamawiającego
i inne koszty wykonania umowy.
Oferta powinna być wyrażona w złotych polskich.
Wykonawca przedstawia ofertę jednostkową :

W cenie brutto za 1 litr oleju napędowego grzewczego

, skalkulowaną w oparciu o stawkę hurtową za 1 litr brutto w/w oleju , opublikowaną przez PKN ORLEN na dzień
03.12.2013 rok.
W przypadku, gdy w wyznaczonym dniu (tj. 03.12.2013 rok) PKN ORLEN nie opublikuje ceny hurtowej za 1 litr oleju
napędowego grzewczego , należy przyjąć cenę z pierwszego kolejnego dnia publikacji przedmiotowej ceny hurtowej.
Cenę 1 litra oleju napędowego grzewczego należy obliczyć poprzez odjęcie bądź dodanie od/ do ceny hurtowej brutto
1 litra oleju napędowego grzewczego opublikowaną przez PKN ORLEN zastosowanego upustu / marży , wyrażonej
w wartości pieniężnej.
Szacuje się, że ilość oleju opałowego na rok 2014 wyniesie 16 tys. litrów

Wartość marży / upustu nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy i będzie stosowana
do rozliczeń za dostawy przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Jedynym kryterium wyboru jest cena ofertowa- za 1 litr oleju opałowego lekkiego- 100%.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponowała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
Oferty będą porównywane do najkorzystniejszej ceny (najniższej) i wyliczane według wzoru:
cena brutto za 1 litr oleju opałowego najniższa
------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 100 %
cena brutto za 1 litr oleju opałowego ofert badanej
Oferta z najniższą ceną otrzyma największą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
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2.
3.
4.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów zgodnie
z art. 23 ust. 4 ustawy.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Nie wstawienie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego traktuje się jako uchylanie od zawarcia umowy.
W takim przypadku Zamawiający ma prawo wybrać ofertę spośród pozostałych bez ich ponownej oceny.

XV. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy
1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od dostawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach;
Zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik D do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przysługuje środek ochrony prawnej
przewidziany w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r poz.
907)
XVIII. Pozostałe postanowienia.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki:
Załącznik A – Oferta przetargowa
Załącznik B – Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
Załącznik C – Wykaz posiadanych środków transportowych
Załącznik D – Wzór umowy
Załącznik E – Wykaz wykonywanych dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia

Niniejszą SIWZ wraz załącznikami
Zatwierdził Dyrektor Leszek Bińkowski
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Zał. A
(pieczęć oferenta)

O F E R T A

P R Z E T A R G O W A
Do

Szkoły Podstawowej
W Szynczycach
Szynczyce 8
97-318 Czarnocin

O F E R T A

P R Z E T A R G O W A

Data……………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu, numer faksu ……………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………
Przystępując do przetargu nieograniczonego na: dostawę oleju napędowego grzewczego do Szkoły
Podstawowej w Szynczycach- w roku 2014:.
składamy naszą ofertę:
Cena oferty za 1 litr oleju napędowego grzewczego wraz ze wszystkimi kosztami ponoszącymi przez
Wykonawcę przy szacunkowej wielkości zamówienia do 16 000 litrów, obliczona zgodnie ze SIWZ
pkt XII = Cena na dzień 03.12. 2013 -/+ ( upust/marża) z tego:
Cena brutto wg PKN ORLEN na dzień 03.12.2013 r
- / + (upust/marża)
=

cena ofertowa

…………………………..
………………………….
…………………………..

Termin płatności 14 dni
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I. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, spełniamy wymogi postawione
w SIWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte.
II. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:
od 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.
III. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik D do SIWZ.
Nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wybrania naszej oferty.
V. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a)..................................................................................................................................
b)..................................................................................................................................
c)..................................................................................................................................
d)..................................................................................................................................
e)..................................................................................................................................
f)...................................................................................................................................
g)..................................................................................................................................
h)..................................................................................................................................
i)...................................................................................................................................
j)...................................................................................................................................

Oferta zawiera ............. ponumerowanych stron.

..................................., dnia ........................

......................................................
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Zał. B
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mającym na
celu wyłonienie wykonawcy na dostawę oleju napędowego grzewczego na rok 2014
dla Szkoły Podstawowej w Szynczycach oświadczamy, że :

1.

Spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, tj.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
jako załącznik do niniejszego oświadczenia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa

w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.( tekst jednolity Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759)

...................................................
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Informacja:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonują je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym 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, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie 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 także 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 także 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 także 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 także 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także 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 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.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art.
67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.
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Zał. C
(pieczęć oferenta)

Wykaz posiadanych środków transportowych
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na:
dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Szynczycach na rok 2014
oświadczamy, że dysponujemy następującymi środkami transportowymi z aktualną legalizacją urządzeń
pomiarowych:

Nazwa i rodzaj środka transportowego

..........................., dnia ....................

Ilość

Ładowność

Tytuł prawny do pojazdu

.................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Zał. D

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr …./2013
na dostawę oleju napędowego grzewczego
zawarta w dniu ……………………. 2013 r. w Szynczycach
pomiędzy
Szkołą Podstawową w Szynczycach ,
Szynczyce 8 , 97-318 Czarnocin, NIP 771-25-39-147.
w imieniu którego działa:
1. mgr Leszek Bińkowski

- Dyrektor Szkoły Podstawowej

zwanym dalej „Zamawiającym” a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... zwanym
dalej „Dostawcą”
zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami)
w trybie przetargu nieograniczonego znak: SP-215.1.2013
§1
Zamawiający zleca Dostawcy dostawę oleju opałowego lekkiego wg normy PN-C-96024
Podstawowej w Szynczycach na rok 2014.

do Szkoły

§2
1. Cena za 1 litr oleju napędowego grzewczego wynosi …………………………..brutto wraz z ze
wszystkimi kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę na dzień 03.12.2013 roku wg PKN ORLEN
w tym: (upust/marża) w wysokości ………………………..
2. Zamawiający dokona zapłaty za zrealizowaną każdorazowo dostawę przelewem na konto Dostawcy
wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Cena określona w ofercie może ulegać podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku
podwyższenia lub obniżenia ceny oleju napędowego grzewczego przez producenta proporcjonalnie do jego
wzrostu lub obniżki (poprzez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub
obniżenie ceny dostarczanego produktu). Zmiany ceny nie wymagają dla swojej ważności aneksu.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy, w stosunku do szacunkowej
wielkości zamówienia określonej w SIWZ bez roszczeń odszkodowawczych ze strony Dostawcy.
5. Wartość marży / upustu nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy i będzie stosowana do
rozliczeń za dostawy przedmiotu zamówienia.
§3
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sukcesywnie według potrzeb
w terminie do 3 dni od telefonicznego uzgodnienia terminu i wielkości dostawy.
§4
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać zamawiającemu przedmiot umowy tylko sprawnymi środkami
transportu z aktualną legalizacją urządzeń pomiarowych.
2. W przypadku nie posiadania aktualnej legalizacji na urządzenie pomiarowe Zamawiający ma prawo
odmówić przyjęcia dostawy na ryzyko i koszt Dostawcy. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy z w/w
powodu Zamawiający obciąży Dostawcę karą umowną określoną w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy.
§5
Dostawca potwierdza jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
i parametrami producenta stanowiące załącznik do każdej przedstawionej faktury – dostawca zobowiązany
jest dostarczyć przy każdej dostawie atest lub ocenę techniczną składu przedmiotowego paliwa.
§6
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy karę w wysokości 10% od wartości brutto każdej
zleconej dostawy,
2) za nieterminowe zrealizowanie zamówienia karę w wysokości 0,2 % wartości brutto zleconej
dostawy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zrealizowanie dostawy niezgodnie z zamówieniem co do wielkości zamówienia
w wysokości 0,2% wartości brutto zleconej dostawy,
4) za dostarczenie oleju opałowego lekkiego nie spełniającego norm jakościowych –
w wysokości 50% wartości zrealizowanej dostawy.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną:
– za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego karę w wysokości 10% od wartości każdej
zleconej dostawy.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku nie terminowej płatności faktury przez Zamawiającego Dostawca może naliczyć odsetki
ustawowe.
§7
Wszelkie zmiany w umowie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
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§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy
i dwa dla Zamawiającego.

.........................................................
(Dostawca)

.............................................................
(Zamawiający)
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