Wiślica, dnia 06.09.2013 roku
Znak sprawy: Or.271.10.2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.10.2013.
Nazwa zadania: "Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla
kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014”
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

Gmina Wiślica
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
41 3792106
41 3792128
www.ug.wislica.pl
urząd@ug.wislica.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907) a takŜe wydane na podstawie
niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia
publicznego, a zwłaszcza:
1)

2)

3)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz.
U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795, Dz. U. z 2012 r. poz. 1360).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39
- 46 Prawa zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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III. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę
wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 2.
1.2. KaŜdy z wykonawców moŜe złoŜyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania,
jednak nie więcej niŜ dopuszczalna liczba zadań tj: Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2
Dodatkowe informacje na temat moŜliwości składania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.1 oleju napędowego grzewczego na sezon grzewczy 2013/2014 w ilości 133 000 litrów
do kotłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160
Wiślica, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28160 Wiślica, Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica,
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160 Wiślica
1.2 węgla kamiennego w ilości 54 ton oraz miału węglowego w ilości 7 ton do kotłowni
Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160
Wiślica, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wiślica,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV: 09135100-5 olej opałowy
kod CPV- 09111000-0 - węgiel i paliwa na bazie węgla
2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, Muzeum
Regionalnego w Wiślicy i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy .
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania Nr 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 133 000 litrów na
podstawie udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia postępowania przetargowego do
kotłowni olejowej:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica w
ilości 70 000 litrów,
2) Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160
Wiślica w ilości 30 000,00 litrów,
3) Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ilości
3 000 litrów,
4) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160
Wiślica w ilości - 30 000 litrów,
O parametrach:
wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,
gęstość w 15o C (kg/m3) - max. 860,
skład frakcyjny: do temp. 250o C destyluje %(V/V) - max 65,
skład frakcyjny: do temp. 350o C destyluje %(V/V) - min.85,
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lepkość w temp. 20o C (mm2/s) - max. 6,00,
temperatura zapłonu (oC) - min.56,
zawartość siarki %(m/m) - max. 0,10,
temperatura płynięcia (oC) - max. -20,
pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej-%(m/m) - max.0,30,
zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max. 24,
pozostałość po spopieleniu %(m/m) - max.0,01,
zawartość wody (mg/kg) - max.200,
barwa wizualna - czerwona,
2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2:
Dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w
Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania Nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w ilości 54 ton oraz miału węglowego
w ilości 7 ton do:
1) Urzędu Gminy w Wiślicy do kotłowni przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich
62, 28-160 Wiślica w ilości 30 ton węgla kamiennego,
2) Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wislica w ilości 18
ton węgla kamiennego i 7 ton miału węglowego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
do przeprowadzenia postępowania przetargowego,
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ilości: 6 ton węgla kamiennego - na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
O parametrach:
- węgiel orzech II - uziarnienie 50-25mm ,typ 31.1 i 31.2- o wartości 30 000 KJ/kg,
- miał węglowy - o wartości powyŜej 22 000 KJ/kg, Zawartość popiołu (Ar%) - 11,1 - 11,9,
Zawartość wilgoci(Wtr%) - 10,0 do 12,0, Zawartość siarki (Str%) - do 0,61 - 0,75

3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niŜ 10% wartości zamówienia podstawowego
Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niŜ 10% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego
polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe
określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na
zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 7) ustawy- Pzp.
6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom:
wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3

7. Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne
I. Zadania Nr 1- dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy,
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.
1.Pojemność zbiorników:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy 8000 litrów - 8 zbiorników po 1000 litrów,
- Gimnazjum w Wiślicy 8000 litrów - 4 zbiorniki po 2000 litrów,
- Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy 8000 litrów - 4 zbiorniki po 2000 litrów,
2. Rozładunek paliwa z autocysterny przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
3. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie stosownie do bieŜących potrzeb.
Maksymalną i minimalną ilość dostarczonego oleju opałowego:
- minimalna dostawa - 2000 litrów,
- maksymalna 10 000 litrów
4. Dostarczony olej opałowy rozliczany będzie w temperaturze rzeczywistej.
II. Zadanie Nr 2 - dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w
Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w
Wiślicy
1. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie stosownie do bieŜących potrzeb.
Minimalna ilość dostarczonego opału:
- minimalna dostawa 2 tony
- maksymalna 5 ton.
2. Termin wykonania dostawy w przypadku zadania Nr 1 i zadania Nr 2 ustala się na dwa dni od
chwili zgłoszenia zamówienia w miejsce i ilość określoną przez Zamawiającego od poniedziałku
do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00
9. Wymagania dot. gwarancji
Nie dotyczy
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1i Nr 2 od dnia
podpisania umowy do dnia 31.05.2014 roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
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dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania
przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja) - w zakresie
Zadania Nr 1 -Koncesja na obrót paliwami ciekłymi na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej "zamówieniem"
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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 wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie
zdolności wykonawcy do naleŜytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy
nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień
publicznych
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
8. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezaleŜna od siebie. Odrzucenie oferty
wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w
zakresie innego zadania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do
SIWZ
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ
A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych
- parafowany przez wykonawcę - Załącznik Nr 5 do SIWZ
A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A.6) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 2 - wypełnione
i podpisane przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1)
do 3) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
C.1) Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności.
Koncesję na obrót paliwami ciekłymi na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym zwanym dalej "zamówieniem"
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 4) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
D.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
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zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), C.1) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. C.1) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, Ŝe
posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
E.2) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w pkt. „E.1)".
E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych
przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie - naleŜy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.3), A.4) i pkt. B.1),
dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
G. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty naleŜy dołączyć następujące
dokumenty: Zamawiający nie wymaga dokumentów.
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
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poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane
przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski..
H.4) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z
tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
H.6) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z ofertą dokumentów
wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) dotyczących kaŜdego z tych podmiotów.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Gmina Wiślica
Ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 41 3792128 lub 41
3792106 wew.25.
b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej: urząd@ug.wislica.pl
3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający moŜe się zwrócić o
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
4). Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami w
sprawach merytorycznych jest:
stanowisko
Inspektor
imię i nazwisko
Marek Gaweł
tel.
41 3792106 wew. 24
fax.
41 3792128
w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
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5) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną oraz proceduralnych jest:
stanowisko
Inspektor
imię i nazwisko
Marek Gaweł
tel.
41 3792106 wew. 24
fax.
41 3792128
w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z
zastrzeŜeniem pkt.2).
2) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej
www.ug.wislica.pl.
5) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej www.ug.wislica.pl
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
równieŜ pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne.
5) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o
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zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach,
jeŜeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.ug.wislica.pl
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
tj. od dnia 16.09.2013 roku.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
5. 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.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
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8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo / upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli
kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie naleŜy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub
przez upowaŜnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki
została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty
wspólnej.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złoŜenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta)
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta - " "Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla
kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014”
nie otwierać przed 16.09.2013 r., do godz. 08:10 "
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i
oceny ofert:
1) Zamawiający moŜe wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeŜeli spełnione
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
- Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

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 ofert.
- Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi
na ww. wezwanie moŜe skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art.
46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających:
a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający moŜe zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. NiezłoŜenie wyjaśnień
spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 16.09.2013 roku do godz. 8:00. składania ofert
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Wiślicy
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
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3. Oferty zostaną otwarte dnia: 16.09.2013 roku, o godz. 8:10 otwarcia ofert
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Wiślicy
Ulica Okopowa 8
28-160 Wiślica
Pokój nr 13 – I piętro
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
- cena hurtowa producenta za 1 litr netto podana w ofercie ma być przyjęta do celów oceny oferty
na dzień ogłoszenia postępowania tj. na dzień 06.09.2013 roku, w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.
- wskazana marŜa lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne
koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
- cena oferty w zakresie kaŜdego zadania z osobna uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje.
- cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
kaŜdej z części zamówienia - poszczególnych zadań oraz warunkami stawianymi przez
zamawiającego.
- cena moŜe być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia - poszczególne zadania,
nie dopuszcza się wariantowości cen.
- cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą).
- cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia - zadań naleŜy wyliczyć w
poszczególnych „Formularzach cenowych" stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza
ofertowego"
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1.
1.2.
1.3.

oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
oferta została złoŜona, w określonym przez zamawiającego terminie,
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego
kryterium i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
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4. Wybór oferty w zakresie kaŜdego z zadań od 1 do 2 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w
niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniŜej.
Lp
1

Nazwa
Waga
Szczegółowy opis, wzór
kryterium kryterium
cena
100
Cena
oferty
najniŜsza
wśród
ofert
nieodrzuconych/
cena
oferty rozpatrywanej x
100= wynik

uwagi
Oferta z najniŜszą ceną
otrzyma
100
punktów.
Liczba punktów pozostałych
ofert zostanie obliczona wg.
wzoru.

5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 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 najwyŜszą ilość punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne,
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający w zakresie kaŜdego z zadań podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy
najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców
podając w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały
wybrane w zakresie kaŜdej z części zamówienia - zadań od 1 do 2, oraz uzasadnienie ich
wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację z podziałem na
poszczególne zadania
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało
miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
4) termin po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
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1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.ug.wislica.pl
4. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie
poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono
Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy
przed upływem ww. terminów.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się
od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek
uniewaŜnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
danych zawartych w ofercie.
2. W zakresie kaŜdego z zadań zostanie podpisana umowę z wykonawcą, który przedłoŜy
najkorzystniejszą ofertę.
2.1. Umowa w zakresie Zadania Nr 1 ze strony Zamawiającego będzie podpisana przez:
1) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - na dostawę oleju napędowego
grzewczego do kotłowni olejowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy,
2) Dyrektora Gimnazjum w Wiślicy - na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni
olejowej w Gimnazjum w Wiślicy,
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3) Dyrektora Muzeum Regionalnego w Wiślicy - na dostawę oleju napędowego grzewczego do
Muzeum Regionalnego w Wiślicy,
4) Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy - na dostawę oleju
napędowego grzewczego do kotłowni olejowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Wiślicy.
2.2. Umowa w zakresie Zadania Nr 2 ze strony Zamawiającego będzie podpisana przez:
1) Wójta Gminy Wiślica – na dostawę węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy
przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica węgla kamiennego
2) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - na dostawę węgla kamiennego i
miału węglowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych,
3) Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - na dostawę węgla kamiennego do
kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.
2. Postanowienia umowy zawarto w projektach umów
1. Załącznik Nr 6 do SIWZ – dla Zadania Nr 1 - dostawa oleju napędowego grzewczego.
2. Załącznik Nr 7 do SIWZ – dla Zadania Nr 2 - dostawa węgla kamiennego oraz miału
węglowego
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca moŜe w
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W
przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
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6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie,
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - Strona WWW.
8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. JeŜeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Przesłanie kopii odwołania moŜe nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym
powyŜej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin
składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
15. Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaŜe niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
2) zamieści równieŜ na stronie internetowej – www.ug.wislica.pl , jeŜeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
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elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeŜeli nie zawiera
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego [ ] a takŜe
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły
oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków
zamówienia lub warunki umowy
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
4) wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert za
pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu
5) udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
pracy - urzędowania
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem
lub drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii
dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz
wskaŜe sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający
wykonuje odpłatnie na zasadach określonych w Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Wiślica z
dnia 18 marca 2010 r.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2013, poz.907) oraz
Kodeks Cywilny.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
.
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
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1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 2 - Załącznik Nr
2 do SIWZ
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.
24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ
5) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych
- parafowany przez wykonawcę - Załącznik Nr 5 do SIWZ
6) Projekt umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1. Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

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

2. Dane dotyczące zamawiającego
GMINA WIŚLICA
UL. OKOPOWA 8
28-160 WIŚLICA
3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Dostawę oleju napędowego
grzewczego do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014”,
Znak sprawy: Or.271.10.2013 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę wynikającą z formularza cenowego
wybranych przez nas zadania/zadań:
Cena oferty w zakresie:
1. Zadanie Nr 1* - dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy i Muzeum Regionalnego w Wiślicy w
oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w ilości 133 000 litrów
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
..............................................................................................)
2. Zadanie Nr 2* - dostawa węgla kamiennego w ilości 54 ton oraz miału węglowego w ilości 7
ton do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, oraz Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ilości
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
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cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
..............................................................................................)
4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
……..............................................................................................………………………………
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ………………………………………
5.Oświadczam, Ŝe:
1. Wykonam zamówienie publiczne w sezonie grzewczym 2013/2014 tj. od dnia podpisania
umowy do dnia 31.05.2014 roku.
2. Akceptuję termin płatności:30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie stosownie do bieŜących potrzeb Zamawiającego.
4. Akceptuję termin i zobowiązujemy się do wykonania dostawy na dwa dni od chwili zgłoszenia
zamówienia w miejsce i ilości określonej przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w
godzinach od 07:00 do 14:00
6. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
na wybrane zadanie/zadania został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
7. Informacje na temat podwykonawców
Lp
1.

Części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom

2.

3.

UWAGA !!!!
1. W przypadku wykonania w całości przez Wykonawcę dostawy naleŜy w tabeli wpisać
„DOSTAWY WYKONAMY SAMODZIELNIE”
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2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyŜszej tabeli, Zamawiający uzna,
iŜ Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców.
8. ZastrzeŜenie wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………

.................................................................................
(Pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Dla zadania Nr 1
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

1. Zadanie Nr 1 - Zadanie Nr 1 - dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 133 000
litrów do kotłowni olejowej:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica w ilości 70 000
litrów,
2) Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica w
ilości 30 000 litrów,
3) Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ilości 3 000 litrów,
4) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160 Wiślica w
ilości - 30 000 litrów,
Cena hurtowa producenta u którego zaopatruje się firma Wykonawcy tj:
……………….……………………………. za 1 litr (netto) wynosi ………….zł po zastosowaniu
(nazwa producenta)

upustu*/ marŜy* w wysokości ……...% wynosi ……… zł (netto)
UWAGA !!!!
- Cena hurtowa producenta za 1 litr netto podana w ofercie ma być przyjęta do celów oceny oferty
na dzień ogłoszenia postępowania tj. na dzień 06.09.2013 roku, w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.

- Wskazana marŜa lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne
koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
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Lp

Rodzaj opału

Ilość

Wartość

Cena
jednostkowa

Netto

Vat

Brutto

5.

6.

7.

netto po
zastosowaniu
upustu*/marŜy*
1.
1.
2.

3.
4.

2.
3.
70
000
Olej napędowy grzewczy do kotłowni olejowej
przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiślicy litrów

4.

Olej napędowy grzewczy do kotłowni olejowej 30 000
przy Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego litrów
w Wiślicy
Olej napędowy grzewczy do kotłowni olejowej 3 000
litrów
Muzeum Regionalnego w Wiślicy
Olej napędowy grzewczy do kotłowni olejowej w 30 000
Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w litrów
Wiślicy

OGÓŁEM

Wartości z pozycji OGÓŁEM ( netto, vat, brutto) naleŜy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania
wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania Nr 1.

.................................................................................
(Pieczęć i podpis wykonawcy)
*niewłaściwe skreślić

24

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Dla zadania Nr 2
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................
Data .....................
2. Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy Wiślica,
Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.
1) Urzędu Gminy Wiślica - kotłownia przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28160 Wiślica w ilości 30 ton węgla kamiennego.
2) Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wislica w ilości 18 ton
węgla kamiennego i 7 ton miału węglowego.
3) Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ilości: 6 ton węgla kamiennego.
Ilość
L Rodzaj opału
p
1.
1.
2.

3.

4.

2.
3.
Węgiel kamienny do
kotłowni Urzędu Gminy 30 ton
Wiślica
Węgiel kamienny do
kotłowni
Szkoły 18 ton
Podstawowej
w
Skotnikach Dolnych
Miał
węglowy
do
kotłowni
Szkoły 7 ton
Podstawowej
w
Skotnikach Dolnych
Węgiel kamienny do
Zespołu
Szkolno- 6 ton
Przedszkolnego
w
Wiślicy

Cena
jednostkow
a netto
(1 tona)
4.

Wartość
Netto

vat

Brutto

5.

6.

7.

OGÓŁEM

Wartości z pozycji OGÓŁEM (łączna wartość- netto, vat, brutto) naleŜy przenieść do formularza
ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia
w zakresie zadania Nr 2.
.................................................................................
(Pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

.................................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)

26

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych w szczególności:
1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienaleŜycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeŜeli
szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŜ 5% wartości
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi
odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych płatności
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego
6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
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czyny zabronione pod groźbą kary.
7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie
skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano
prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

.................................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

.................................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
Oświadczam, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej / Ŝe podmiot, który reprezentuję nie naleŜy do
grupy kapitałowej *.

.................................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6 do SIWZ– Zadanie Nr 1

UMOWA NR ……………..
zawarta w dniu .............2013 roku pomiędzy ……………………………….. zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………..
2. ……………………………………….
a
..................................................................
..................................................................
z siedzibą w
..................................................................
zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez:
1..........................................................
2..........................................................
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu
nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych na "Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni
olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014”, Znak sprawy:
Or.271.10.2013
§ 1.
Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu według Zadania Nr 1:
1.
Dostawy
oleju
napędowego
grzewczego
do
kotłowni
olejowej
………………………………………………………………………. w ilości ……………. litrów
§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie według zadania Nr 1 to jest:
1). Dostawy oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej ………………………………
w ilości nie większej niŜ ……………………. litrów i za kwotę nie wyŜszą niŜ …………………
zł (brutto) (słownie: ………………………………………………………………).
1.1) za cenę 1 litra oleju netto przyjmuje się cenę ofertową z uwzględnieniem marŜy/upustu ……
zł - w tym marŜa/upust w wysokości ……..%
2. przedmiotową umowę uznaje się za wykonana w przypadku:
- zrealizowania dostaw w ilości ………………… litrów oleju,
- w przypadku gdy wartość faktur za dostawy częściowe wyniesie …………………. zł
(brutto) (słownie: ……………………………………………………………….. zł).
3. Dostarczony olej napędowy grzewczy rozliczany będzie w temperaturze rzeczywistej.
4. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie stosownie do bieŜących potrzeb z tym, Ŝe
maksymalna ilość dostarczonego oleju opałowego 10 000 litrów minimalna 2 000 litrów.
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5. Termin wykonania dostawy ustala się na dwa dni od chwili zgłoszenia zamówienia w miejsce i
ilości określonej przez Zamawiającego.
6. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1od dnia podpisania
umowy do dnia 31.05.2014 roku.
7. Ceny określone w ust. 1 obejmują wszystkie składniki łącznie z transportem.
8. Osobą upowaŜnioną do dokonania zamówienia jest …………………………………………..
§ 3.
1. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny jednostkowej oleju opałowego w przypadku zmiany
ceny hurtowej paliwa powyŜej 10% od ceny jednostkowej ofertowej.
1.1 W przypadku zmiany wartości/waloryzacji oleju opałowego Dostawca występuje z
propozycją zmiany ceny jednostkowej oleju opałowego wraz z wyliczeniem i dokumentami
uzasadniającymi podwyŜkę ceny jednostkowej.
2. Zamawiający ma prawo Ŝądać od Dostawcy obniŜenia ceny za dostarczony olej opałowy w
przypadku gdy cena hurtowa – cena za 1 litr (na dzień złoŜenia zamówienia częściowego) obniŜy
się o 5% od ceny ofertowej za 1 litr (która została obliczona z zastosowaniem marŜy/upustu )
3. W przypadku o którym mowa w ustępie 1 i 2 podstawą obliczenia ceny za 1 litr będzie cena
hurtowa producenta u którego zaopatruje się firma Wykonawcy tj: ………………………..
publikowana na oficjalnej stronie internetowej producenta z zastosowaniem marŜy/upustu w
wysokości podanej % w ofercie na dzień złoŜenia częściowego zamówienia przez
Zamawiającego.
§ 4.
1. Odbiór dostarczonego opału odbywać się będzie kaŜdorazowo przy udziale upowaŜnionego
przedstawiciela zamawiającego, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość
oraz termin dostawy opału.
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo jakości dostarczonego opału przy kaŜdej
dostawie wraz z dowodem dostawy (WZ). Numer i datę dowodu dostawy Dostawca ma
obowiązek powołać w fakturze.
§ 5.
1.Zapłata za wykonanie dostawy nastąpi po przedłoŜeniu faktur w ciągu 30 dni (licząc od daty
otrzymania faktury) przelewem na konto wskazane przez Dostawcę na podstawie faktury
wystawionej przy kaŜdej kolejnej dostawie wraz z dokumentami określonymi w § 4 ust 2.
2.Faktura wystawiona będzie na jednostkę do której Dostawca dostarczył opał
3.Płatnikiem faktur przedkładanych przez Dostawcę będzie:
………………………………………………………………………………………………………
4.Zamawiający upowaŜnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby uprawnionej do
jej odbioru.
5.Koszty dostarczania opału na miejsce wskazane przez zamawiającego obciąŜają Dostawcę.

§ 6.
1. W przypadku gdy Dostawca nie dostarczy w umówionym terminie opału a Zamawiający
będzie zmuszony do zakupu opału u innego dostawcy aby zapewnić bezproblemowe
funkcjonowanie instalacji CO Dostawca będzie zobowiązany do pokrycia róŜnicy kosztów przy
zastosowaniu stawek za 1 litr określonych w ofercie.
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2. W przypadku dostarczenia oleju opałowego, którego uŜycie spowoduje uszkodzenie urządzeń,
potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta sprzętu, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na
swój koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
3. Na czas naprawy sprzętu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapewni Zamawiającemu do
pracy urządzenie o toŜsamych parametrach jak urządzenie oddane do naprawy.
4. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia (braku moŜliwości dokonania naprawy)
Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia.

§ 7.
W przypadku wykonania dostaw dodatkowych do wysokości 10% wartości zamówienia zostanie
zawarta dodatkowa umowa, a w przypadku zmniejszenia ilości dostaw wartość wynagrodzenia
zostanie pomniejszona w stosunku do przyjętej ilości zamówienia.
§ 8.
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Dostawca zobowiązują się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości umowy za
odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Dostawcy.
2. Roszczenia odszkodowawcze.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
1.W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach.
2.W takim wypadku Dostawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu
faktycznego wykonania umowy.
3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10.
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego.
§ 11.
1.Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, gdy:
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1) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego,
3) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT
2. Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody przez
Zamawiającego,
3.KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaŜności.

§ 12.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku gdy postępowanie polubowne nie rozwiąŜe kwestii spornych,
sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
§ 14.
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących
Zamawiającego, jedna dla Dostawcy.

egzemplarzach,

trzy

dla

§ 15.
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.

DOSTAWCA

……………………………………

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….
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Załącznik Nr 7 do SIWZ - zadania Nr 2
UMOWA NR ………………………
zawarta w dniu .............2013 roku pomiędzy ……………………………….. zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………..
2. ……………………………………….
a
..................................................................
..................................................................
z siedzibą w
..................................................................
zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez:
1..........................................................
2..........................................................
o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu
nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych na "Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni
olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014”, Znak sprawy:
Or.271.10.2013
§ 1.
Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu według Zadania Nr 2:
1. Dostawy węgla kamiennego, miału węglowego do …………………………………….
§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie według zadania Nr 2 to jest dostawy węgla
kamiennego oraz miału węglowego w ilości:
1) Węgiel orzech II- o wartości 30 000 Kcl w ilości ……..ton za kwotę brutto …………..
przy zastosowaniu stawki za jedną tonę ............................. zł (netto).
2). Miał węglowy – o wartości powyŜej 22 000 Kcl w ilości ……….. ton za kwotę brutto
……………. przy zastosowaniu stawki za jedną tonę .................... zł (netto).
2. Przedmiotową umowę uznaje się za wykonana w przypadku:
- zrealizowania dostaw w ilości ………. ton węgla kamiennego i zrealizowaniu dostaw w
ilości …………. ton miału węglowego.
- w przypadku gdy wartość faktur za dostawy częściowe wyniesie …………………. zł
(brutto) (słownie: ……………………………………………………………….. gr).
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3. Dostawy dokonywane będą sukcesywnie stosownie do bieŜących potrzeb.
4. Termin wykonania dostawy ustala się na dwa dni od chwili zgłoszenia zamówienia w miejsce i
ilości określonej przez Zamawiającego.
5. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 od dnia podpisania
umowy do dnia 31.05.2014 roku
6. Osobą upowaŜnioną do dokonania zamówienia jest …………………………………………..
§ 3.
1. Odbiór dostarczonego opału odbywać się będzie kaŜdorazowo przy udziale upowaŜnionego
przedstawiciela zamawiającego, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną
ilość oraz termin dostawy opału.
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo jakości dostarczonego opału przy
kaŜdej dostawie wraz z dowodem dostawy (WZ). Numer i datę dowodu dostawy Dostawca
ma obowiązek powołać w fakturze.
§4.
1. Zapłata za wykonanie dostawy nastąpi po przedłoŜeniu faktur w ciągu 30 dni (licząc od
daty otrzymania faktury) przelewem na konto wskazane przez Dostawcę na podstawie
faktury wystawionej przy kaŜdej kolejnej dostawie.
2. Faktura wystawiona będzie na jednostkę do której Dostawca dostarczył opał
3.Zamawiający upowaŜnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby uprawnionej
do jej odbioru.
4. Koszty dostarczania opału na miejsce wskazane przez zamawiającego obciąŜają Dostawcę.
§ 5.
W przypadku gdy Dostawca nie dostarczy w umówionym terminie opału a Zamawiający będzie
zmuszony do zakupu opału u innego dostawcy aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie
instalacji CO Dostawca będzie zobowiązany do pokrycia róŜnicy kosztów przy zastosowaniu
stawek za 1tonę określonych w ofercie.
§ 6.
W przypadku wykonania dostaw dodatkowych do wysokości 10% wartości zamówienia zostanie
zawarta dodatkowa umowa, a w przypadku zmniejszenia ilości dostaw wartość wynagrodzenia
zostanie pomniejszona w stosunku do przyjętej ilości zamówienia.
§ 7.
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
- Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości
odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Dostawcy.
2. Roszczenia odszkodowawcze.

5% wartości umowy za

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8.
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1.W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach.
2.W takim wypadku Dostawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu
faktycznego wykonania umowy.
1.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9.
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego.
§ 10.
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, gdy:
1) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego,
3) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT
2. Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody przez
Zamawiającego,
3.KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaŜności.
§ 11.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku gdy postępowanie polubowne nie rozwiąŜe kwestii spornych,
sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
§ 13.
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Umowa sporządzona została w czterech
Zamawiającego, jedna dla Dostawcy.

jednobrzmiących

egzemplarzach,

trzy

dla

§ 14.
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.

DOSTAWCA

………………………

ZAMAWIAJĄCY

……………………….
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