Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich
Znak sprawy ZOJO.271.01.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”

TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM:
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I. Zamawiający:
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71/33-47-206
faks. 71/33-47-200
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę oleju opałowego na cele grzewcze
do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity ze zm. ), dalej PZP.
III. Informacje ogólne:
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana
dalej SIWZ jest oznaczone znakiem ZOJO.271.01.2014.
2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jedn. ze zm.) – dalej Pzp wraz z aktami
wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – dalej k.c.
4. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.
5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również umowa o
udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone w języku polskim.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji
określonej w przepisie art. 93 ust. 4 Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
14. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w sprawie
zamówienia publicznego, albo do reprezentowania ich i podpisania umowy o udzielnie
zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
CPV: 09135100-5 Olej opałowy
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół położonych na terenie Gminy Kąty
Wrocławskie:
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – 39 000 litrów
- Szkoła Podstawowa w Sadkowie – 20 000 litrów
- Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich – 50 000 litrów,
(szkoły posiadają wspólny piec, mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2)
- Gimnazjum w Jaszkotlu – 30 000 litrów
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w okresie od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.
W/w szkoły będą zawierały indywidualnie umowy z Wykonawcą i każda z nich będzie rozliczać się
samodzielnie z dostaw, z wyłączeniem Gimnazjum w Kątach Wrocławskich.
W związku z łączącym Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum w Kątach Wrocławskich porozumieniem
w sprawie pokrywania kosztów zakupu paliwa przeznaczonego do ogrzewania budynku szkół, umowa
zostanie zawarta przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach:
gęstość w temp. 15°C max. 860 Mg/m3
wartość opałowa - min.42,6 MJ/kg,
temperatura zapłonu - min. 56°C
zawartość siarki - max. 10 mg/kg
zawartość wody - max. 200 mg/kg
3. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi
przy zakupie oleju opałowego
4. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na swój
koszt do następujących szkół:
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach ul. Szkolna 4
- Szkoła Podstawowa w Sadkowie ul. Szkolna 9
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich ul. Brzozowa 6
- Gimnazjum w Jaszkotlu Jaszkotle 27
5. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej
opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz.1058)
6. Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy, w temperaturze rzeczywistej, autocysterną wyposażoną w
urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego
7. Dostawa oleju opałowego do szkół odbywać się będzie każdorazowo na podstawie pisemnych lub
telefaksowych zamówień składanych przez dyrektorów szkół.
8. Ilość oleju jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na potrzeby
Zamawiającego.
V. Termin wykonania zamówienia.
od 01.11.2014 do 31.10.2015 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
szczególne nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kserokopię aktualnej
koncesji uprawniającej do obrotu paliwami płynnymi.
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
przedłożonego dokumentu wg formuły spełnia – nie spełnia.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z
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powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przedłożenie
dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
rozdziale VII. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek do
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie
art. 24 ust.2 pkt 4) ustawy Pzp, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu w myśl art. 24 ust. 4 w zw.
z art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Kserokopię aktualnej koncesji uprawniającej do obrotu paliwami płynnymi.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podtsaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ,
c) Oświadczenie z listą powiązań kapitałowych – wzór załącznika Nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
5. Przy składaniu dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, Wykonawca obowiązany jest
zachować następujące wymagania co do formy:
a) Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, udostępniających swój potencjał na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub te podmioty.
c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
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mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 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 niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust. 1
ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być przedłożone Zamawiającemu wraz z ofertą. Wykonawcy występujący wspólnie
obowiązani są wspólnie udokumentować spełnianie warunków udziału w postępowaniu za pomocą
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ W przypadku wykonawców
występujących wspólnie każdy z wykonawców z osobna obowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których
mowa w Rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia.
Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania tych
warunków według formy „spełnia-nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę
o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres korespondencyjny Zamawiającego, drogą
elektroniczną za pomocą e-mail: zojo@katywroclawskie.pl oraz za pomocą faksu na numer 71/33-47-200
zgodnie z art. 27 ust. 1 Pzp.
Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana do potwierdzenia faktu otrzymania wszelkich
dokumentów lub informacji dotyczących postępowania.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Marek Osiński i Katarzyna
Urbańska
pon, wt., czw., od godz. 0730 do 1530, śr. od godz. 0730 do 1600, pt. od godz. 0730 do 1500 tel. 71/33-47- 206
e-mail: zojo@katywroclawskie.pl, katarzyna.urbanska@katywroclawskie.pl
3. Kontakt z osobami wskazanymi w pkt 2 może następować jedynie z uwzględnieniem postanowień pkt 1
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.zojo.katywroclawskie.pl
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie spotkania wszystkich Wykonawców.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ.
9. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej 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 SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
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11. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie
internetowej będą dostępne pod adresem strony, o której mowa w pkt. 6 w zakładce ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE.
IX. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania
ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od
wyniku postępowania przetargowego.
3. Oferta, załączniki, i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców zachowania
nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej w SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, w
formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, na każdej
zapisanej stronie poświadczanego dokumentu.
6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie
wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz.
9. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
jednoznacznego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
określonych w Pzp.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
XI. Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. W przypadku zmiany oferty,
Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej - nową ofertę. Oferta ta powinna być przygotowana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej SIWZ. Ponadto koperta zawierająca modyfikację oferty
powinna być oznaczona czytelnym napisem „ZMIANA OFERTY w postępowaniu na „Dostawę oleju
opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”. Nie
otwierać przed upływem terminu składania ofert”. Pierwotna oferta zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania, po upływie terminu składania i otwarcia ofert.
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2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku wycofania
oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty i umieścić je w
zamkniętej kopercie. Dodatkowo koperta powinna zostać oznaczona napisem „WYCOFANIE OFERTY
w postępowaniu na: „Dostawę oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie”. W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w
pierwszej kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną
zwrócone Wykonawcy po upływie terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia przez Wykonawcę oferty po upływie terminu na jej wniesienie, Zamawiający
niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę Wykonawcy
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena ofertowa

waga 100%

Ocena = [(najniższa cena oferty / cena badanej oferty ) x W] x100 pkt
W- waga wyrażona liczbowo
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku Oferta, która przedstawia
maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
W Formularzu Ofertowym należy wpisać cenę jednego litra oleju opałowego oferowana na dzień otwarcia
ofert tj. 28.10.2014 r. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą (transport, cenę
surowca, zysk, podatki, ubezpieczenie itp.)
Ceny jednostkowe 1 litra oleju opałowego w ciągu trwania umowy będą ulegać zmianie – mogą wzrosnąć
lub zmniejszyć się w przypadku zmian cen oleju opałowego na rynku paliwowym.
Zmiana ceny w fakturach składanych przez Wykonawcę polegać będzie na przemnożeniu jednostkowej
ceny netto sprzedaży hurtowej oleju opałowego podanej przez PKN Orlen (na dzień dostawy) przez
współczynnik cenowy wyliczony wg jednostkowej ceny z oferty w sposób następujący:
cena jednostkowa Wykonawcy : cena jednostkowa PKN Orlen = WP
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie współczynnika WP do dwóch miejsc po przecinku.
Uaktualniona cena jednostkowa oleju opałowego do rozliczeń z dostaw wyniesie:
cena 1 litra oleju opałowego PKN Orlen x WP = nowa cena Wykonawcy za 1 litr oleju opałowego.
Do tej ceny doliczony będzie podatek VAT-23%.
Współczynnik odniesiony będzie do jednostkowej ceny hurtowej oleju opałowego na dzień składania
ofert tj. 28.10.2014 r. podanej przez PKN Orlen. Obliczony, stały współczynnik WP będzie obowiązywał
przez cały okres trwania umowy z potencjalnym Wykonawcą, po upływie terminu ważności pierwotnej
oferty. W związku z tym, że okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert, dopiero po tym
okresie Zamawiający uwzględni ewentualne zmiany ceny przy rozliczeniach z potencjalnym Wykonawcą.
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Cena oferty powinna zostać podana do dwóch miejsc po przecinku.
XIV. Informacje na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
1.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi jednocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
d) terminie określonym, zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego w terminie:
2.
a) nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp,
b) nie krótszym niż 10 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.
3.
Zamawiający może zawrzeć umowę o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego
wykonawcy.
4.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
5.
Za uchylanie się od obowiązku zawarcia umowy Zamawiający będzie traktował każdorazowo
niestawienie się na wezwanie Zamawiającego uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w miejscu
i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego w przedmiotowym postępowaniu.
XVI. Zasady dotyczące zmiany umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z
Wykonawcą, którego oferta została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
2.
Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z
punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
Inicjatorem zmian do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca
3.
jak i Zamawiający.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie pisemnej
przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie
przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem.
Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.:
adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji
oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian:
a) których potrzeba wprowadzenia jest następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa,
b) jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) w zakresie danych osób uprawnionych do reprezentowania stron.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy
potrzeba jej wprowadzenia będzie konsekwencją wystąpienia okoliczności zewnętrznych,
niezależnych.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian, których potrzeba
wprowadzenia jest następstwem działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia na
warunkach określonych w złożonej ofercie i SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia,
będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian będących następstwem
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania umowy.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Informacje o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
określone przepisami Działu VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. Termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Zespół
Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie w
nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2014 r. do godz. 12:00
2. Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Nowowiejska 4, 55 – 080 Kąty Wrocławskie

oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”
Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu: 28.10.2014 r. o godz. 12:10
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3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi
Wykonawca.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający niezwłocznie
Zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2014 r. w siedzibie Zamawiającego: Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych w Kątach Wrocławskich; ul. Nowowiejska 4; 55 – 080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 6
o godzinie 12:10
7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekaże Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia ofert.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia;
Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia z listą powiązań kapitałowych Wykonawcy
Załącznik nr 5 – Wzór umowy;
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
OFERTA
Na zadanie:
„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół
położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”

Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
adres Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nr telefonu .................................................

Nr tel / fax ......................................................

nr REGON..................................... ……….

NIP ………………………………………………….

Internet: http://............................................

e-mail:.................@........................................

Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół
położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”
Oferujemy dostawę oleju opałowego w cenach jednostkowych za 1 l:
netto ………………… złotych
(słownie:……………………………………………………………..)
podatek VAT-23% ……………… złotych
brutto …………………złotych
(słownie:..……………………………………………………………)
jednocześnie oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją w całości bez
zastrzeżeń;
zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy;
zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze
umowy;
akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy i zobowiązujemy się
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy;
uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego,
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7.
8.

oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
zgodnego z opisem zawartym w SIWZ;
oświadczamy, iż zamówienia wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć podwykonawcom
realizację następującego zakresu prac*: …………………………………...

..............................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Następujące strony oferty ……. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 – tekst jedn. ze zm.).

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół
położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”
oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
przedmiotowe zamówienie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności
karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.......................................
(miejsce, data)
........................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół
położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu
niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności
karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.......................................
(miejsce, data)
........................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
....................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół
położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”

oświadczamy, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej ………………….
Poniżej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
…………………………….......................................................................................................................

…………………….......................................................................................................................………

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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności
karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.......................................
(miejsce, data)
........................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Projekt umowy
(PROJEKT)
UMOWA nr ……………………..

na „Dostawę oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”
zawarta w dniu ...........2014 roku w Kątach Wrocławskich
pomiędzy
………………………………………………..……………reprezentowanej przez Dyrektora - …………….……..
(nazwa szkoły)

z siedzibą ………………………………………………………………… NIP …………………………………….
zwany w dalszej części umowy Zamawiającym,
z jednej strony, a:
................................................................. z siedzibą w ...................................... działającą na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS...................................................................
posiadającą NIP……………REGON …………….., wysokość kapitału zakładowego ……………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą uprawnionego do wykonywania dostaw objętych niniejszą
umową na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego.

§ 1. Przedmiot Umowy i miejsce wykonania świadczenia
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego do …………………………..……………………….
……………………… w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., w ilości
do…………..litrów.
2. Całkowita wartość umowy w okresie jej trwania nie może przekroczyć …………………….. zł. brutto
3. Jednorazowa dostawa odbędzie się wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zlecenia pisemnego lub
telefaksowego osoby upoważnionej – dyrektora szkoły.
4. Ilość oleju, określona w ust. 1 jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem do
siedziby Zamawiającego i na swój koszt
6. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami
obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej
partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2013 r. poz.1058)
7. Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy w temperaturze rzeczywistej autocysterną wyposażoną
w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego
§ 2 Termin realizacji
1. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015
r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo jej rozwiązania z dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia
§ 3 Cena
1. Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy:
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Przedmiot
zamówienia

Olej opałowy
lekki
2.
3.
4.

5.

Cena
jednostkowa
netto zł

Jednostka
miary

Podatek
VAT w %

litr

23%

Wartość
Cena jednostkowa
podatku VAT brutto zł/litr

Cena jednostkowa oleju opałowego zawiera wszystkie koszty związane z dostawą (transport,
wyładunek, cenę surowca, zysk, podatki, ubezpieczenie).
W okresie związania ofertą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony olej opałowy
zgodnie ze złożoną ofertą tj. …. zł brutto za 1 litr oleju opałowego w tym podatek VAT 23%.
Po okresie związania ofertą, cena przedstawiona w § 3 ust. 1 może ulec zmianie (wzrost lub
zmniejszenie) w przypadku udokumentowanej zmiany ceny oleju opałowego na rynku krajowym.
Każda zmiana ceny netto będzie uwzględniona przez zastosowanie stałego współczynnika „WP”
wynikającego z oferty przetargowej tj. cena jednostkowa Wykonawcy netto / cena jednostkowa
PKN Orlen = WP (netto na dzień 28.10.2014 r.)
Wartość WP= ….. i cena sprzedaży 1 litra oleju opałowego stanowić będzie wartość równą:
Współczynnik WP przemnożony przez jednostkową aktualną cenę hurtową sprzedaży podawaną
przez PKN Orlen – jednego litra oleju opałowego na dzień złożenia zlecenia Wykonawcy przez
Zamawiającego, z doliczeniem podatku VAT w wysokości 23%.
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia
mniejszej ilości oleju niż określone w § 1 ust. 1.
§ 4 Rozliczenie dostawy, wynagrodzenie

1. Dostawa partii przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień telefonicznych lub
pisemnych złożonych przez Zamawiającego, na adres Wykonawcy lub pod nr fax-u …………….
2. Partie dostaw do Zamawiającego będą realizowane przez wykonawcę w terminach wyznaczonych
przez Zamawiającego, jednak nie dłuższych niż 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania.
3. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi: 14 dni od daty doręczenia faktury- przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………., przy czym za datę zapłaty
uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
4. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych- wystawianych
zgodnie z ilością dostarczonego przedmiotu umowy oraz cenami jednostkowymi
5. W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 2 Zamawiający może
dokonać zakupu od innych wykonawców na koszt Wykonawcy
6. Rozliczenie będzie następować za olej opałowy dostarczony w temperaturze rzeczywistej.
§ 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówionej partii
oleju za każdy dzień zwłoki nieterminowego (§ 4 ust. 2 umowy) lub nienależytego wykonania dostawy
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówionej partii
oleju w przypadku dostarczenia oleju o parametrach niezgodnych z wymogami PN.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę, w wysokości 15% wartości brutto zrealizowanych zamówień, określonych w § 1 ust. 1.
do dnia rozwiązania umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku,
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy
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(art. 145 ustawy Pzp). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej za koszty
przygotowania Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy.
§ 6 Ustalenia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
5. Sprawy nie regulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień
publicznych
6. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie.
7. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy
i dwóch dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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