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Puck: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół 

w śelistrzewie.  

Numer ogłoszenia: 315077 - 2010; data zamieszczenia : 08.11.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół w śelistrzewie , ul. Szkolna 1, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 

0-58 6738618, faks 0-58 6738618. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Zespół Szkół w śelistrzewie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa oleju opałowego lekkiego do 

kotłowni Zespołu Szkół w śelistrzewie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawę oleju opałowego 

lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół w śelistrzewie.- około 220 000 litrów. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 23.12.21.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na 

podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia /nie spełnia 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na 

podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia /nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na 

podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia /nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na 

podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia /nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na 

podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia /nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wy kluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
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• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 90  

• 2 - Termin płatności - 10  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

- JeŜeli dostawy objęte obecnie obowiązującą stawką VAT zostaną objęte inną stawką podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia zostanie zmienione stosownie do obowiązującego 

prawa. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianom. - Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ceny 

w okresie realizacji umowy tylko w przypadku zmiany ceny dokonanej przez producenta oleju 

opałowego - tego samego , którego cenę przyjęto do oferty - potwierdzoną wydrukiem ze strony 

internetowej lub kopią faktury zakupu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.zszelistrzewo.prv.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół  

w śelistrzewie 84-100 Puck ul. Szkolna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

16.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół w śelistrzewie - sekretariat 84-100 Puck 

ul. Szkolna 1. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nie przyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz nie podlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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  ZATWIERDZAM 
Dyrektor  

Zespołu Szkół w śelistrzewie 
Jolanta Bieszke  

 
..…………………………….. 

                               śelistrzewo 08.112010 r. 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA DOSTAWY 

PROWADZONEGO W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości większej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  

poz., 1655, ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" 

na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół w śelistrzewie. 

 CPV 23122100-9 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 
Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół w śelistrzewie 
Miejscowość   84-100 Puck 
Adres:    ul. Szkolna 1 
Telefon   (58) 673 86 18 
Strona internetowa:  www.zszelistrzewo.prv.pl 
 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8,00 – 15,00 

 
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy adresować: 
 

Zespół Szkół w śelistrzewie 
84-100 Puck 
ul. Szkolna 1 

 
 

znak postępowania: ZS-341/3/D/2010 
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, ze zmianami), oraz aktów wykonawczych do 
ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
 
 Biuletyn Zamówień Publicznych  
 strona internetowa Zamawiającego – www.zszelistrzewo.prv.pl 
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości około 220.000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół  w 
śelistrzewie. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy 
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszące te normy.  Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25.08. 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 169, 
poz. 1200 z późn. zm.) oraz musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnym z obowiązującą 
normą PN-C-96042:2001.  Realizacja zamówienia następować będzie kaŜdorazowo na podstawie 
składanych przez Zamawiającego telefonicznie zamówień częściowych, określających 
zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego.  Cena oleju opałowego winna zawierać równieŜ koszt 
transportu i jego rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu zamówienia. CPV 
23.12.21.00-9 

2. Podając cenę oleju opałowego naleŜy wyszczególnić cenę producenta zamieszczona na  polskiej 
stronie internetowej, dostępnej w kaŜdym czasie do wglądu przez Zamawiającego lub wynikającą  z 
faktury zakupu oraz własna marŜę jako czynnik stały (zł) – marŜa nie moŜe być wartością ujemną, ani 
równą zero. Cenę loco podać na dzień 10 listopada  2010r potwierdzoną wydrukiem ze strony 
internetowej lub kopią faktury zakupu. 
Uwaga:  Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ceny w okresie realizacji umowy tylko w 
przypadku zmiany ceny dokonanej przez producenta oleju opałowego – tego samego , którego cenę 
przyjęto do oferty – potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej lub kopią faktury zakupu.   

3. Tankowanie oleju opałowego odbywać się będzie w transzach uzgodnionych telefonicznie z  
Zamawiającym na 1 dzień przed dostawą. Jednorazowa  dostawa w okresie sezonu grzewczego 
obejmuje około 10 000 litrów.    

 

Rozdział 3. Oferty częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Rozdział 4. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 
Okres realizacji obejmuje okres 36 miesięcy 
Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach 
 
JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest 
wskazać w ofercie zakres tych prac.  
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Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązania, 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

4) jeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
moŜe przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

2. Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch 
lub więcej Wykonawców naleŜy zwrócić uwagę w szczególności na następujące 
wymagania: 

a) następujące dokumenty i oświadczenia:  
− oferta, 
− oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4) 

ustawy,  
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum. 

b) następujące dokumenty i oświadczenia:  
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik do 

niniejszej SIWZ 
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania 
ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy,  

 
składa kaŜdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

 
Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

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

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
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dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 
 
Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane 

z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich [ PLN ].  
 
Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 

 

1.1. Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona oceny na podstawie złoŜonych oświadczeń na 
zasadzie spełnia /nie spełnia 
 
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. Dokona oceny na podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia /nie 
spełnia 
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1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do  wykonania 
zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dokona 
oceny na podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia/niespełna  
 
1.4 .Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie. Dokona oceny na podstawie złoŜonych oświadczeń na zasadzie spełnia/niespełna 

 
2. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złoŜyli pełnomocnictw albo, którzy złoŜyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 
błędy lub, którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym 
terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął 
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 
ofert. 

  
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych  
 
Rozdział 11.  
 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w 

niniejszym postępowaniu 
 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 
22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, - wzory stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 
 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
Wykonawca dołączy do oferty:  

 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
 

 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia do oferty dołączyć naleŜy: 
 
 

1) Koncesje, zezwolenie lub licencje 
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Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział 13.  Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania z ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium. 
4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
Rozdział 14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

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

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz 

informacje przekazywane będą w formie: 
− pisemnej,  
− faksem (nr 58 673-86-33)  
przy czym dokumenty przesłane faksem naleŜy równieŜ wysłać pocztą.  

 

2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – kaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

3. Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. 
We wniosku naleŜy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 
4) znak postępowania – ZS-341/3/D/2010 

4. SIWZ moŜna takŜe odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania 
Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni 
SIWZ. Opłata, za SIWZ pokrywać będzie jedynie koszty jej druku oraz przekazania. 

5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia . Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ;  
1) na 6 dni przed terminem składania ofert, 
2) na 4 dni przed terminem składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 

negocjacjach z ogłoszeniem, jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeŜeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
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- pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  powyŜej lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. 

7. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa  powyŜej.  

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

9. Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŜeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej informację o terminie zebrania 
zamieszcza takŜe na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą 
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z 
zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŜeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza takŜe na tej stronie. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej zamieszcza takŜe na tej stronie. 

11. JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze 
lub sprostowanie, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na 
stronie internetowej określonej w dyrektywie jeŜeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 . 

12. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie 
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach , Zamawiający przedłuŜa  termin składania ofert i 
informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia , oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, jeŜeli Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie. 

14. Dokonując zapytania naleŜy podać: 
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, 
3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym 

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, 
4) określenie sposobu przekazania informacji (pisemnie, fax), 

5)           znak postępowania –ZS-341/3/D/2010. 
6) Do kontaktowania się z Wykonawcami,  Zamawiający upowaŜnia:  

Halina Pietruszkiewicz  numer tel. (58) 673-56-40 
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Rozdział 15.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Opakowanie i adresowanie oferty. 
Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół w śelistrzewie  

CPV 23.12.21.00-9 

NIE OTWIERA Ć PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
16.11.2010r godz. 10,10  

 

2. Podpisy. 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

 

3. Forma dokumentów i oświadczeń. 
1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Pełnomocnika,  

2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych naleŜy 
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 

 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno), 

2) ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 
2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
3) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
4) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej,  
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6. Zaleca się, aby: 
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i ponumerowana kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeŜeniem, Ŝe część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa moŜe stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji. 
 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 
c) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej 

SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 

prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
8. Zwrot oferty. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę, po upływie termin udo wniesienia odwołania. 

 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego- Zespół Szkół  w śelistrzewie   ul. 

Szkolna 1 , 84-100 Puck - sekretariat, w terminie do dnia 16.11.2010 roku, godz. 1000 

2. ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego   dnia 16.11.2010 roku, godz. 1010 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8. UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

 

Rozdział 17.  Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne za 
realizację  przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną szacunkowa. Rzeczywista wartość umowy wynikać będzie z 
rzeczywistej dostawy oleju opałowego.. 

4. JeŜeli złoŜona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
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5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego.  

6.  Cena moŜe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. . 

7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ceny w okresie realizacji umowy tylko w przypadku zmiany 

ceny dokonanej przez producenta oleju opałowego – tego samego , którego cenę przyjęto do oferty – 

potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej lub kopią faktury zakupu.   

8.  Z uwagi na długotrwały okres realizacji przedmiotu  umowy wypłata wynagrodzenia będzie 

dokonywana fakturami częściowymi, po kaŜdorazowej dostawie..     

 
 

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

 

Cena ofertowa – znaczenie 90 pkt. 
90 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) KC=CN:COBx90 
Gdzie: 
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN – najniŜsza zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
Termin płatności – 10 pkt. 
10(max liczba punktów w ocenianej pozycji) KC=OP:NPx10 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
OP- oferowany okres płatności  
NP. – najdłuŜszy oferowany okres płatności   

 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką moŜe uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 
Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeŜeniem art. 

183 w terminie: 
nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 
10 dni, jeŜeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8. 

 
 
Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
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Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku  do SIWZ. 
 
 
Rozdział 22. Inne informacje 
 
Nie przewiduje się: 
1) zawarcia umowy ramowej, 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych jak teŜ postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych – odwołanie oraz skarga. 
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 OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU 
WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 
pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 
 

Wykonawca/wykonawcy……….. 
 
 
 

Oświadczenie 1 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego  oświadczam/my Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2007.223.1655):  

 
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie 
3)  Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
 
........................., dn. .........................    ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątka / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyŜszy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum. 
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 OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2  USTAWY 

- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 
 

Wykonawca/wykonawcy………….. 
 
 
 

Oświadczenie 2 
  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/my Ŝe nie podlegam/my wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  (Dz.U.2007.223.1655): 

 
 

 
 
 
 
 
 
.........................., dn. _ _ . _ _ .2010 r.   .................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki

                                                           
2  Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie powyŜszy dokument składa kaŜdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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 WZÓR OFERTY  
 

 
Zamawiający: 

 
 

 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

 Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół w śelistrzewie. 

    CPV 23122100-9 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
CENA OFERTOWA  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………% tj. ……………………………. PLN 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 

1 2 3 4 5 6 7 

Ilość jednostek   Cena producenta 

(locco) 

 brutto /1 litr 

 MarŜa brutto 1 

litr 

 Wartość 

brutto/ 1 

litr 

1 litr +  +  =  

 

220 000 litrów x wartość brutto 1 litra wpisać z poz. 7 tabeli = cena ostateczna brutto  

 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe: 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne 

do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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3. Oświadczamy, Ŝe załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

4. JeŜeli dostawy  objęte obecnie obowiązującą stawką VAT zostaną objęte inną stawką 
podatku VAT, wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia zostanie zmienione 
stosownie do obowiązującego prawa. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianom. 
 

 
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ceny w okresie realizacji umowy tylko w 

przypadku zmiany ceny dokonanej przez producenta oleju opałowego – tego samego , 
którego cenę przyjęto do oferty – potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej lub kopią 
faktury zakupu.   

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  

    

Inne informacje Wykonawcy:  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  
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Nazwa i adres WYKONAWCY  : 
...................................................................................................................................................... 
NIP .......................................................  REGON ................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................. 
Strona internetowa Wykonawcy : 
....................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
.................................................................................................. numer telefonu: (**) ……..… 
Numer faksu  (**) …………….. 
e-mail   ................................................................................................ 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . 2010 r.   .............................................. 

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 
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     ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
  

(pieczęć firmy) miejscowość, data  ....................................................  

FORMULARZ POSTANOWIE Ń UMOWY 

 

POSTANOWIENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy: 

DEFINICJE zwi ązane z przedmiotem umowy, 

• umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na 

warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i związanych z nim 

załącznikach, stanowiących jej integralną część. Podstawa prawna zawarcia umowy – 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. 

z 2007r. Nr 223, poz. 1655, 

• przedmiot umowy – oznacza zamówienie określone dalej w załączniku 1 (specyfikacji 

potrzeb), zlecone przez Zamawiającego dla Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy, 

• wada – cecha zmniejszająca wartość lub uŜyteczność przedmiotu zamówienia, lub jego 

części, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności, lub 

przeznaczenia lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą 

techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez 

przepisy prawa. 

 

Umowa 

• Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

rozstrzygniętego dnia ……….. 2010 roku. 

 

• Stronami umowy są: 

   

zwany dalej “Zamawiającym”, reprezentowany przez: 

  

  

 

oraz: 
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zwany dalej “Wykonawcą”, reprezentowany przez: 

  

  

Przedmiot umowy 

• Przedmiotem umowy jest  

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół w śelistrzewie.  

• Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

• Umowa jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Prawa 

• Określenie osób uprawnionych do reprezentowania stron i odpowiedzialnych za 

realizację postanowień umowy.  

 

Gwarancja 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostawy przez cały  okres trwania 

umowy 

 

Termin 

• Umowa zostaje zawarta na okres  36 miesięcy  

 

Odstąpienie 

• W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 

wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.  

Zmiany  

• Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe Zamawiający przewidział 
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moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

• Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku: 

• JeŜeli dostawy  objęte obecnie obowiązującą stawką VAT zostaną objęte inną stawką 
podatku VAT, wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia zostanie zmienione 
stosownie do obowiązującego prawa. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianom. 
 

• Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ceny w okresie realizacji umowy tylko w 
przypadku zmiany ceny dokonanej przez producenta oleju opałowego – tego samego , 
którego cenę przyjęto do oferty – potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej lub 
kopią faktury zakupu.   
 

• Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ww. przepisu jest niewaŜna. 

• Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności.  

 

Płatność 

• Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz 

naleŜne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem 

postanowień umowy.  

• Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot, zgodnie ze specyfikacją 

potrzeb Zamawiającego określoną w zamówieniu, jest  faktura  za kaŜdorazową 

dostawę  

• NaleŜność płatna będzie przelewem na konto wykonawcy.  

• Termin zapłaty w ciągu  ………………. dni od dnia otrzymania rachunku.  

 

Kary 

• Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) w wysokości 0,3% wartości umowy, gdy zamawiający odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2) w wysokości 0,3% wartości umowy, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki 

w odbiorze – za kaŜdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe. 

Postanowienia końcowe 
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• W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego. 

• We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

• Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego. 

• Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą 

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

• Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowań przewyŜszających kary umowne. 

• Umowa zostanie sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego 

 

Załączniki  

• Integralną część niniejszej umowy będą stanowić: 

1) formularz cenowy Wykonawcy, 

2) wymagania Zamawiającego (specyfikacja potrzeb), 

3) dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


