Bojszowy, dnia 03.03.2016r.
Znak sprawy: GSP 271/26/16

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
na:
”Dostawę oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m³ ”

Opracował:

…………………………………..

Zatwierdził:

………………………………………
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1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu
43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38
NIP 646-24-84-165
tel./fax. (032) 218 95 86

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszego niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do celów opałowych do kotłowni Gminnej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu przy
ul. Sierpowej 38 w ilości ok. 60,0 m³ (w tym: gwarantowana ilość zakupu wynosi 40,0 m³; wielkość
zakupu na prawach opcji wynosi 32,0 m³).
Dostawa oleju napędowego do celów opałowych obejmuje koszty zakupu, transportu i wyładunku.
Dostawy będą realizowane w częściach – jednorazowo nie mniej niż 10,0 m³.
Wymagania jakościowe zamawianego oleju napędowego do celów opałowych:
a) wartość opałowa nie mniej niż
42.600 kJ/kg
b) gęstość w temp. 15ºC nie większa niż 0,86 kg/dm³
c) zawartość siarki (wagowo max)
0,10 %
d) temperatura zapłonu min.
56ºC
Pozostałe parametry zgodne z Polską Normą – PN-C-96024: 2011.
Dostawy muszą być realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory.
Świadectwa legalizacji (potwierdzona kopia) musi być każdorazowo udostępniane na żądanie
przedstawiciela Zamawiającego odbierającego dostawę oleju napędowego do celów opałowych.
Objętość dostarczanego oleju napędowego do celów opałowych będzie mierzona w temperaturze
referencyjnej 15o C według wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie.
Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną i/lub
faksem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
Maksymalny czas realizacji dostawy od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
– 48 godzin (dotyczy dni roboczych).
Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. (w innych godzinach i dniach –
tylko po wcześniejszym ustaleniu takiej możliwości z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad
realizacja zamówienia).
Do każdej dostawy należy załączyć świadectwo jakości wystawione przez producenta oleju
napędowego do celów opałowych lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań, zawierające co
najmniej parametry określone w ppkt. 3.4. SIWZ.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Kod CPV: 09135100-5 olej opałowy

4.

Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2017 r. (lecz nie dłużej niż do zrealizowania dostaw całej
zamówionej ilości).

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

5.1. Zgonie z art. 22 ust 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
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Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. c SIWZ.
b)

posiadania wiedzy i doświadczenia;
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej jedną dostawę związaną z przedmiotem zamówienia.
Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia uznaje się
wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na dostawie oleju napędowego do celów opałowych
na kwotę co najmniej 15.000,00 PLN brutto każda, wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie i rzetelnie.
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. a SIWZ.
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że
warunek określony w pkt. 5 ppkt. 5.1. ust. b SIWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo
łącznie wszyscy Wykonawcy.

c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. c SIWZ.

d)

znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego
w pkt. 6 ppkt. 6.1. lit. b SIWZ.

5.2. Każdy z wyżej wymienionych warunków będzie oceniany przez Zamawiającego zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”. Podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty dołączone przez Wykonawcę do
oferty potwierdzającej ich spełnianie, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 6 SIWZ – doprecyzowujące
powyższe warunki ogólne do specyfiki niniejszego zamówienia.
5.3. Nie spełnienie powyższych warunków przez Wykonawcę będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty (art. 24 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 24
ust. 3 ustawy PZP).
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

6.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
a opisanych przez Zamawiającego w pkt. 5 ppkt. 5.1. SIZW wraz z ofertą muszą być złożone następujące
oświadczenia i dokumenty:
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Działając w oparciu o ustawowe delegacje zawarte w art. 44 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą musi
złożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
- zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt. 5 ppkt. 5.1. ust. b SIZW.
Formularz przedmiotowego wykazu (do wypełnienia) pn.: „WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
W ZAKRESIE OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM” stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt. 1-4 ustawy PZP;
- wzór przedmiotowego oświadczenia pn.: „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – zgodnie z warunkami udziału
w postępowaniu opisanymi w pkt. 5.1. SIWZ.
Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 26 ust. 2b ustawy PZP: Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert.
b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

4

6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zgodnie z dyspozycją
art. 26 ust. 2d ustawy PZP, wraz z ofertą składa:
a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowe. Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6.4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy PZP w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty
mogą być składane - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2013r, poz. 231) potwierdzające
odpowiednio że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym to składa
je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas badania i oceny ofert
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
6.5. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące
warunki:
a) oferta winna zawierać oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia podpisane
przez wszystkich uczestników konsorcjum wraz z dokumentami ustanawiającymi pełnomocnika,
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ust. 6.1. SIWZ, muszą poświadczać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie
lub łącznie przez wszystkie te podmioty,
c) żaden z Wykonawców, występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP. Każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, musi złożyć dokumenty wymienione w pkt. 6 ust. 6.2., 6.3.
i 6.4.,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasadach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty,
e) dokumenty wymienione w rozdziale 6 pkt. 6.6. Wykonawcy występujący wspólnie przedkładają tylko
raz.
6.6. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty – „Oferta Wykonawcy” wraz z załącznikami zgodnie ze
wzorem stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
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7.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Porozumiewanie się z Wykonawcami w sprawach istotnych, merytorycznych – pisemnie oraz za
pomocą faksu, w sprawach nie mających znaczenia merytorycznego – dopuszczalny kontakt
telefoniczny.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Odpowiedzi na zapytania będą stanowiły integralną część SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszcza na
stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja, tj. www.gsp-swierczyniec.pl
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na
której została opublikowana specyfikacja, tj. www.gsp-swierczyniec.pl
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie w języku polskim. Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem oraz elektronicznie. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu
oraz elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
a) w sprawach technicznych i formalnych:
imię i nazwisko: Stanisława Więcek
stanowisko służbowe: wicedyrektor szkoły
tel./fax. 32 218 95 86

7.10. Informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udziela się od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
8.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9.

Termin związania ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania
ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na
czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1. Opakowanie i adresowanie oferty
Oferta winna być złożona w dwu zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej.
Koperta zewnętrzna winna jedynie posiadać adres Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu i napis:
Przetarg nieograniczony
”Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m³”
Nie otwierać przed godz. 12.15 dnia 14.03.2016 r.
Na kopercie wewnętrznej należy napisać wyraźnie dokładną nazwę i adres Wykonawcy
oraz nazwę przetargu jw.
10.2. Zawartość oferty
W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt. 5 SIWZ oraz stawianych
wymagań względem oferowanego przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
a)
formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b)
oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP –
załącznik nr 2 do SIWZ;
c)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziałów w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykazy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ;
d)
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ;
e)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f)
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;
g)
aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
h)
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
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i)
j)

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
świadectwo jakościowe producenta oleju napędowego do celów opałowych zawierające co
najmniej parametry określone w pkt. 3 ppkt. 3.4.
stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo
reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y)
reprezentująca(e) Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są)
wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze albo
ewidencji działalności gospodarczej.

Oferta, a w tym wszystkim załączniki i inne jej elementy muszą być podpisane wyłącznie przez osobę
lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby
reprezentują Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym
rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy
załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii – przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna,
konsorcjum) – do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy PZP).
W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo
reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument
stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres. Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:
 wskazać pełnomocnika,
 być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum),
 wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
W przypadku przedkładania odpisów lub kserokopii dokumentów należy poświadczyć ich zgodność
z oryginałem następująco:
 zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem”,
 datę potwierdzenia odpisu lub kopii dokumentu;
 podpis wykonawcy i jego pieczęć.
Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę
podczas przygotowywania oferty. W tym przypadku dokonane korekty (poprawki lub zmiany) w treści
oferty muszą być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Poprawki
w ofercie muszą być naniesione czytelnie.
Zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców
do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku ich braku albo złożone
oświadczenia, dokumenty zawierają błędy lub wadliwe złożono pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem
dyspozycji zawartych w przywołanym artykule.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom (pkt. III formularza ofertowego wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ).
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio
oznaczyć zastrzeżone przez siebie informacje.
Zgodnie z tym przepisem tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone przez
Wykonawcę informacje.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również
w formularzu oferty (w pkt. IV formularza ofertowego Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
Wykonawca w składanej w niniejszym postępowaniu ofercie nie może zastrzec informacji, które
Zamawiający podaje podczas otwarcia tj.: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące
ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności (art. 86 ust 4 ustawy PZP).
10.3. Informacje pozostałe
o Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
o Wszystkie strony oferty winny być numerowane i podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
o Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
o Wykonawca we własnym zakresie uzyskuje wszelkie dane i materiały potrzebne do wykonania
oferty.
o Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed
terminem składania ofert. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte podczas
otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” nie
będą otwierane.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Gminnej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, 43-220 Świerczyniec
ul. Sierpowa 38 do dnia 14.03.2016 r. do godz. 12.00.
11.2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2016 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego.
12. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej i warunków płatności.
12.1. Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. 3 SIWZ oraz zawartych
w załączonym do niniejszej SIWZ załącznikach.
12.2. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich
niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
12.3. Wykonawca określi cenę jednostkową brutto za 1 m³ oleju napędowego do celów opałowych oraz
ogólną cenę zamówienia poprzez pomnożenie ceny jednostkowej przez maksymalną ilość
zamawianego oleju napędowego do celów opałowych, tj. cena jednostkowa x 60,0 m³ oleju
napędowego do celów opałowych.
12.4. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena
(wartość brutto) obejmująca podatek VAT, wskazana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.
W celu umożliwienia porównania poszczególnych ofert należy podać cenę dostawy jednego litra
oleju napędowego do celów opałowych w przeliczeniu na dzień 03.03.2016r.
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12.5.

12.6.
12.7.
12.8.

Cena ta będzie weryfikowana z danymi cenowymi jednego m³ oleju napędowego do celów
opałowych w przeliczeniu na dzień 03.03.2016r. podanymi na stronach internetowych głównych
producentów, tzn. Grupy Lotos i PKN Orlen (po dodaniu marży lub odjęciu upustu).
Wykonawca zobowiązany jest do podania wysokości doliczonej marży lub upustu (kwotowo,
odpowiednio ze znakiem+ lub -).
Wysokość upustu/marży podana w ofercie będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie niniejszego zamówienia będą
prowadzone w złotych polskich.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty
13.1. Tryb badania i oceny ofert
Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Gminnej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.
•

I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno–prawnych i kompletności ofert.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 SIWZ będzie oceniane
według zasady “spełnia” /“nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów (z pkt. 6)
SIWZ i sprawdzeniu zawartości złożonej oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ
zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia
składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

•

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

13.2. Kryteria oceny ofert
13.2.1

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Przeprowadzający postępowanie stosować
będzie następujące kryteria oceny ofert:
•
cena: waga - 95 pkt
•
termin płatności faktury: waga - 5 pkt.
W zakresie kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 95 pkt, a ocena punktowa zostanie
dokonana zgodnie z formułą:
Pco = (Cn : Co) × 95 pkt
gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty w kryterium cena
Cn - cena najniższa w zbiorze ofert
Co - cena badanej oferty
W zakresie kryterium „termin płatności faktury” (Cr) można uzyskać maksymalnie 5 pkt.
Zamawiający ustala, że:
a) minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być
krótszy niż 21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego;
b) maksymalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być
dłuższy niż 30 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego.
Informację dotyczącą terminu płatności faktury, każdy Wykonawca poda
w „Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.
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Maksymalna ilość punktów (tj. 5 pkt) otrzyma Wykonawca z najdłuższym terminem
płatności faktury. Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punków
proporcjonalnie mniejszą – stosując wzór:
Ptp = (TPo : TPz) x 5 pkt
gdzie: Ptp – punkty dla badanej oferty w kryterium termin płatności
TPo – termin płatności faktury w badanej ofercie
TPz – termin maksymalny płatności faktury dopuszczony przez Zamawiającego
13.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów Po
Po = Pco + Ptp
13.2.3 Wyniki działań podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.2.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
16.1.
Istotne dla stron postanowienia zawarto we wzorach umów stanowiących załączniki nr 5 do SIWZ.
16.2.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć
postanowień zawartych w art. 144 ustawy PZP.
17. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
17.1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:
a.
Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców pod
warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której to umowie mowa
w art. 2 pkt 9b ustawy PZP.
b.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
17.2
Informacje dotyczące zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
Zgodnie z dyspozycją art. 36b ust. 2 ustawy PZP jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom reguluje Dział VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
19.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.

20. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych.
23. Adres poczty elektronicznej, strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza również przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem
(nr faks: (32) 218 95 86) oraz elektronicznie na adres: gsp_swierczyniec@wp.pl
Ponieważ niniejsza SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy PZP została udostępniona na stronie
internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieści wszystkie wymagane przepisami ustawy zawiadomienia
i informacje, dotyczące niniejszego postępowania.
Adres strony internetowej: www.gsp-swierczyniec.pl
24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych bez względu na
uwarunkowania Wykonawcy.
25. Koszty udziału w postępowaniu
25.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
25.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Inne informacje
Nie przewiduje się:

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
27. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Oferta Wykonawcy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz wykonanych dostaw w zakresie objętym zamówieniem
Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór – Istotne warunki umowy
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Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Wykonawca:
………....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w sprawie wykonania dostawy pod
nazwą:

„Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m³”

I.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 SIWZ za cenę:
Nazwa handlowa oleju: ………………………………………………….…...………………….….....…………....
Producent: ………………………………………………………..……….….….………….……..………………..
Cena 1 m³ oleju netto ze strony internetowej producenta na dzień 03.03.2016r. wynosi:
…………………………………………………..…………………………………………………………………..
Wysokość netto marży doliczanej do ceny jw. (ze znakiem "+")
lub upustu
( ze znakiem "-" ) - ………………. zł/ m³ (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ).

od

ceny

jw.

netto ........................../1 m³ + .................% VAT, tj. ...............................PLN brutto/1 m³
Kwota oferty brutto słownie za 1 m³:
....................................................................................................................................................................................
Ogólna cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
…………………………….. x 60,0 m³ = …………………….. PLN brutto
Cena brutto za 1 m
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II.

Proponujemy termin płatności faktury ……… dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający ustala, że:
a)
minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 21 dni
od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego;
b)
maksymalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30
dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Zamawiającego.

III.

Podwykonawcom powierzam wykonanie następujących części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………...……………………
(część zamówienia do wykonania przez podwykonawcę)

IV. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
które nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego innym wykonawcom znajdują się w ofercie na stronie
…………..
V.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy będzie:
...................................................................... tel. kontaktowy, faks: .............................................

…………………………………….................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Wykonawca:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m³”

Oświadczam, że spełniam warunki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164) dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………..……….......................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie objętym zamówieniem

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Tel./fax.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę związaną z przedmiotem zamówienia.
Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia uznaje się wykonanie co najmniej jednej usługi
polegającej na dostawie oleju napędowego do celów opałowych na kwotę co najmniej 15.000,00 PLN brutto każda, wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie i rzetelnie.
Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 5 ppkt. 5.1. ust. b
SIWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

Rodzaj dostaw
(nazwa, adres)

Wartość dostaw

Data wykonania
dostawy

Zamawiający

W załączeniu dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dotyczy wyłącznie
dostaw podanych w tabeli).

...............................................................
(data i podpis/y Wykonawcy)
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
Wykonawca:

……........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m³”
oświadczam, że Wykonawca*:

nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184);
należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184) w której skład wchodzą następujące podmioty:
………………………………………….…………………………...………..…………………………………
…………………………………………….…………………………..……..………………………………….
…………………………………………….……………….……………..……………………………………..
………………………………………….…..……………………….……..……………………………………

………………………………………….
(miejscowość i data)

……………….……………………………….
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr 5
WZÓR
Istotne Warunki Umowy
UMOWA nr ....../….

zawarta w dniu ……………. pomiędzy Gminą Bojszowy – Gminną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec, reprezentowaną przez:
mgr Gabrielę Kucharczyk -

Dyrektora Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………….…………………………………………………………………………………..…
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
Prawo trwałego zarządu na rzecz Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu ustalone
na podstawie decyzji Nr 1/2010 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 01.03.2010r. oraz na podstawie rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok.
60,0 m3” (ogłoszonego w BZP w dniu………………) przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164):

§1
1.

2.

3.
4.
5.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie sukcesywnych dostaw oleju
napędowego do celów opałowych w ilości ok 60,0 m3 (w tym gwarantowana ilość zakupu wynosi 40,0 m3;
wielkość zakupu na prawach opcji wynosi 32,0 m3) do kotłowni w budynku Gminnej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej napędowego do celów opałowych będzie posiadać parametry zgodne
z Polską Normą – PN-C-96024:2011 pod nazwą handlową ………………. lub inny o parametrach jn.:
a) wartość opałowa nie mniej niż
42.600 kJ/kg
b) gęstość w temp. 15ºC nie większa niż
0,86 kg/dm³
c) zawartość siarki (wagowo max)
0,10 %
d) temperatura zapłonu min.
56ºC
Koszty transportu olej napędowego do celów opałowych do wymienionej wyżej instytucji oraz ryzyko dostaw
ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmniejszenia ilości dostawy oleju napędowego do celów
opałowych. Minimalna gwarantowana ilość dostarczonej oleju napędowego do celów opałowych to 40,0 m3.
Wielkość dostaw i termin ich realizacji wynika z zapisów SIWZ.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
 wykonania dostawy wynikającej ze złożonej i wybranej oferty,
 dostarczenia oleju napędowego do celów opałowych o parametrach identycznych jak w złożonej i wybranej
ofercie.
§3
Termin realizacji dostawy od dnia ……….……r do dnia 31.03.2017r.
§4
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w całym okresie trwania umowy.
Dostawy będą realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory. Świadectwa legalizacji
(potwierdzona kopia) musi być każdorazowo udostępniane na żądanie przedstawiciela Zamawiającego
odbierającego dostawę oleju napędowego do celów opałowych.
Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień częściowych składanych pocztą elektroniczną i/lub
faksem.
Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. (w innych godzinach i dniach – tylko po
wcześniejszym ustaleniu takiej możliwości z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją zamówienia).
Do każdej dostawy będzie załączone świadectwo jakości producenta oleju napędowego do celów opałowych
zawierające co najmniej parametry określone w pkt. 2 § 1 wystawione przez uprawnione do tego laboratorium
Maksymalny czas realizacji dostawy od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 48 godzin (dotyczy dni
roboczych).
Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót olejem napędowym do
celów opałowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli aktualności w/w koncesji.
§5

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dostarczony m³ oleju napędowego do celów opałowych kwotę
obliczoną na podstawie ceny 1 m3 oleju z dnia dokonanej dostawy do Zamawiającego podanej na stronie
internetowej producenta od którego Dostawca kupuje olej, tj. - ………………………….. z odjęciem stałego
upustu lub marży – wynoszącego ……………….. zł netto + należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.
2. Postawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość oleju z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg
wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 o C przy autocysternie.
3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy 1 m³ oleju napędowego do celów
opałowych.
4. Wysokość upustu/marży podana jw. będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za każdą dostarczoną partię oleju napędowego do celów opałowych.
6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu i odebraniu
przez Zamawiającego każdej partii oleju napędowego do celów opałowych w terminie do ……….dni od daty
złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, tj. zgodnym z ofertą.
7. Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
8. Od zwłoki w zapłacie Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych.
9. W przypadku wykonania usługi przez podwykonawców konieczne jest dostarczenie Zamawiającemu dowodu
zapłaty na ich rzecz. Nie dostarczenie przez Wykonawcę dowodu przelewu na rachunek podwykonawców albo
innego dowodu zapłaty wraz z oświadczeniem podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców
z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane powoduje
niewymagalność roszczenia Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawcę.
10. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą
w następujący sposób:
1.
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a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając fakturę,
która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności
pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę.
b) zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy.
c) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za
wystawioną fakturę przedłoży w siedzibie Zamawiającego dowód przelewu na rachunek podwykonawców
albo inny dowód zapłaty wraz z oświadczeniem podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców
z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane na
kwotę w załączniku do faktury.
d) w przypadku nie dostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę dowodu przelewu na rachunek
podwykonawców albo innego dowodu zapłaty wraz z oświadczeniem podwykonawców, że wszystkie
należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez
Wykonawcę uregulowane, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zatrzymania kwoty należnej
podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt c.
e) w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności
podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez
Zamawiającego złoży dowód przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy albo inny dowód zapłaty
wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że wszystkie należności podwykonawcy z tytułu zrealizowanych
przez niego części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane; nieprzekazanie przez
Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego
podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku.
f) brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt d) oraz e) zwalnia Zamawiającego
z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne
odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
W przypadku gdy Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom nie stosuje się zapisu ust.
8 i 9.
§6
1.
2.
3.
4.

Strony niniejszej umowy przewidują możliwość negocjowania wydłużenia terminu płatności za zrealizowane
dostawy (określonego w pkt. 6 § 5).
Wynik negocjacji zapisany zostanie w formie protokołu uzgodnień i podpisany przez obie strony.
Dostawca nie może wstrzymać dostaw (po przekroczeniu przez Zamawiającego terminu zapłaty) bez uprzedniego
przeprowadzenia negocjacji.
Dostawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego na stronę trzecią bez
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
§7

1.
2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 646-24-84-165.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: ………………….
§8

1.
2.

Odpowiedzialnym
za
nadzór
nad
realizacja
zamówienia
ze
strony
Zamawiającego
p. Stanisława Więcek.
Odpowiedzialny za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest p. ……………………….......

jest

20

§9
Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących
wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu dostawy w
wysokości obniżki o 1% umownej ceny każdego 1 m³ oleju napędowego do celów opałowych zamówionej partii,
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania dostawy określonego w pkt. 6 § 4. Kary mogą być
nakładane wielokrotnie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za nie zrealizowaną
część dostawy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za nie zrealizowaną
część dostawy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
§ 10
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części (bez zapłaty kar umownych na rzecz
Wykonawcy) :
 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach),
 jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 jeżeli Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 jeżeli Wykonawca zaprzestał wykonywania dostaw, tzn. nie dostarczył właściwie zamówionej partii oleju
napędowego do celów opałowych w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia złożenia częściowego
zapotrzebowania,
 w razie dostarczenia produktu nie spełniającego wymagań określonych w pkt. 2 § 1,
 w przypadku braku korzystnego rozpatrzenia zasadnej reklamacji o której mówi pkt. 3 § 14.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest
do dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesiąca od upływu terminu ich zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Poza okolicznościami określonymi w pkt. 2 i 4 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy,
jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych
korzyści wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i powstania przez to szkód
przekraczających wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do
rzeczywistej ich wielkości na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 11

W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy może być ona rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
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§ 12
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 PZP.
§ 14
1.
2.

3.

4.
5.

6.

W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązane są wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego.
Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji do Zamawiającego
(i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 14 dni
od daty zgłoszenia roszczenia.
W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego formalnej reklamacji dotyczącej ilości lub jakości dostarczonego
oleju napędowego do celów opałowych, Wykonawca jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w ciągu trzech dni
roboczych. Gdy reklamacja będzie zasadna – Wykonawca musi przedstawić sposób jej rozpatrzenia korzystny dla
Zamawiającego.
Reklamacje jakościowe dostaw będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek, w tym próbki rozjemczej,
przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
Sporny produkt będzie badany przez niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność
pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie
z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstwa od powołanych powyżej parametrów technicznych
i wymogów odpowiednich PN.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

UWAGA:
Ostateczna treść umowy zostanie określona z uwzględnieniem warunków wybranej oferty.
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