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sPEcYFlKAcJA lsToTNYcH WARUNKÓW zAMÓWlENlA
ZP.34llĄlblZEASl1O
\ł' tr"vbie
w postępowaniu o udzielenie zamówieńa publicniego prowadzon}Ąl

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o

ładościmniejszoj niż kwory okęślonew przepisach wydanych na podstawię
ustawy z dńa 29 stycznia7'OO4j' Prawo zamówień publicmych

ań'1 1 ust'8

na:

Dostawa oleiu opałoweg o w łącznei ilości180 000 litrów na sezon
gtzesłczy 20Ia / 2at7

Podslawa prawna:

jest ia podstawie pŹeplsów
Postęorłanie o udzieienie zamówienia publicznego prowadzone
113'
u.luń']" aniu zs .ty"znia 2004 r' Prawo zamówień publicznych (t' j ' Dz-' U' z 20i0 r' Nr
rł dalszej częsci Specyfikacji lstotnych wa'runkólv zamówionia
,n . is9 ." r;rrr.l,
^^ej
w.LJócie.. ustawą p'Z'p"' lub.. Pzp" oraz altó$ Wy(ondwcz)ch do tej usLJ!ł}'
p"a";'''ołanych przeż Zama*iającego i wykonawcół W postęplumiu o
ó"
"":."oli
stosuje iię przepisy usta\łl Ż dnia 23 kwiętnia 1964 r' Kodeks
ua'i"t"''i"
'#o*i"nia
ól*ri"y i ńl. n' * r s' poz'' sz ' ł, pazi. 'mianam1), je żeli przepisy ustavy Prawo zamówień

publicznych nie stanowią ioaczej

-

I. NAZI A oR'ĄZ ADRES ZAMAWAJĄCEGo
NMwa
NIP

i

:

Adręs:
Strona intemetowa:
Nrrmęr teięfonu:
Nrrmer faksu:
Czas uzędowania :

II. TRiaB

Zespół Ekonomicmo Administracyj ny
'796-25-91-313
ul. Radomska 7, 26 - 634 Gózd'
qw,w.bip.eozd.pi
(48) 320 23 5',7
(48) 320 23 57
w godzinach
w poniedziałek
od wtorl_u do czrłańku, w godzinach
w godzinach
\ł'' piątek

Szkół

7,30 - 16.00
7.30 - 15.30
7.30 - 16.00

UDZIELENLĄ ZAMÓWIENIA

pźetalgu
Postępowanie o udzielenie zamówienia pub1iczrrego p|owadzonejest w hybie
zamórvien
nieog.aniczor'ego' ,'a podsta\łie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo
zwanej dalej ,, ustawą p'z'p'"
fuuńznycrr 1 o'z. u. ź 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami),
łącznej nieprzekaczającej rłllżone.j w złotych równo\n/afiości kwoty
iub
''l'pi'ow*u'tos"i
okeślonej przepisach wydanych na podstawie ań' 11 ust'8 ustawy p'z'p' '

oPIs PRZEDMIoTU ZAMóWIENIA
Przerlmiotem zamówienia jest dostalr'a oleju opalowego w łącznej ilości180 000
litrów na sezon gźew cŻy 20l0l20l1' o parametrach niegorszych nż:
- wa1tośćopało\ł'a nie niższa nź_41 000 MJ/Kg
_ zawańośćsiarki nie więcej nź - 0'1 %
I.

_

gęstośćw 15"

c max

- 860kg/m3

Miejsca dostaw

1.Kotłownia pŹł Publicznej Szkole PodstawoJvej
w Goździe , ul. Starowiejska 130'26'631cózd

-

l30 000 Litlów

2'Kotłownia pruy Publicznej Szkole Podstawowej
Gózd
w Klwatce
'2ó-634

-

25 000 Litrów

(śtdiiajędnorgzowa iloścdostey olgju w lrtlach2000o)

(śrcdnj! jednoffoła ilośćdostawÓ]€ju

w

ljtrach

5

000)

3.Kotłownia przy Publicznej Szkole Podstaworłej
w
(

Kuczkach

średńia j9dnońzo*a ilośćdostds

o]ejuł]itBch j000)

-

25 000 Litrów

Zamawiający zastzega sobie , że wielkościdostaw będą realizowane sukcesyvnie i będą
,.ouln*ń" iu ,ul"z*ści od \łarunl(ó!\ atmosfęIycznych w sezonie grzęlvczym 20i0/2011 '
\\"tra'<c'e tnvan'a ur.-,rł1 m'nmalne'ednora/o!\e dosla\\ry 5 000 l:nńh '
Podarre ilościmogąulec zmltiejszeliu lrrb zwiększeniu '
wykonawca zobowiązanyjest do dostarcŻenia swoim transpofiem w sezonie gźewczJ'In
w kotłor^mi oiej opalorł1' .
2010/2011

do

o

15 C
Dostarczane iiościoiejrr opałowego będą fak"'"iio1vane vJ tęmpęratuze referenc'vjnoj
3
z
2009
r'
(
Nr'
zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2008 r' o podathl akcyzowym Dz' U'
poz. i 10.
przez
celu potwierdzenia, że dostarĘ' odpowiadają ryymaganiom określonJm
jakości lub
zamawiającego , Wykonawca do każdej dostały będzie załączałświadectwo
konłroli
inny wiaryioiny tlńument (zaświadczcnia podmiotu uprał'nion€go do
, że alostBrczony olej opałowy odpowiada przedmiotołvi

i"r.i's.il iit'ió"a^jącego
zamówienia

.

W prą.padku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, wrł,\ł1iku czego nasląpi awana
lub alis'czenie wądzeń kotłórłni olejowej, lub tęż stwięrdzi się niską \łydajność
opałową_ wykonawca pokyje poniesione straty pźez Zamawiającego '

wspóinym Sło\ł'nit'u
N3g{LLEgly dotyczące pżedmiotu zamówienia okeślone\łę
Zamórvień Publiczn/ch ( cPv)
) 09.13.51 .00 olój opało$ry
|

W celu prawidłow'ego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się
z oczekiwaniami i rłrymógami Zamawiajalego olaz uzyskaó wszystkie niezbędne
jakie mogą
hformacje, co do ryiyka, trudności i wszelkich innych okoliczności'
wystą)ić w trakcię realizacji zamówienia.

Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
180 000
Termin vykonania zamówienia -,' Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości
r'
littów na sezon gtzew czy 2070/207L ,,; od dnia podpisania umowy do 15'04'2011

v. wARl]NKl IIDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIs.sPosoBU
DoKoNYwAMA ocENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKoW:
1'w postępowrniu mogą wziąć udział wykonawcy, l(órzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art.22 ust'1 ustawy Pzp:
' 1.1.i'osiadaią uprawnienia do rvykonyr ania określonejdziałalnościlub czynności
jcŹeli przepi.1 prawa nalJadają obo$ ił.ek ich posiadan
a) Za spęłnienie r!'anlnl(u posiadania uprawnien do \łTkolrywanla oKlesLoneJ
dziaialności lub czynności,zan-tawiający uzna posiadanie :
- waunej koncęsji na obrót paliwami ciek1yrni
1.2.Posiaclają wiedzę i dośrviadĆzeniłdo wykonania zamówienia'
Zanrawiający nie vyznacza szczegółowych warunków 1v tym zakrcsie'_ r3.lysponoją odpowiealBim potencj'łem technicznym oraz osobami zdohymi do
wykonanił zamówienia '
Zamawiaj a3y nie rł1znacza szczegółowych 1varunLów w t}łrr zakresie'
1.4.Znajilują sĘ rv sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nię Nyznacza suczegółolłYch wa'ruŃów w t)Ąn za'klesio'

s/ przypadku \.rykonawców rvspólnie ubiegających się o udzielenie zamówięnią każdy
l.4. winien spęł1iaó co najnrniej jeden z tych B)'konawców
,li*,inLo- ot'"stooy"l w ptt'
albo wszyscy ci w}kona\łcy wspólnie'

t't'

iu na

Wykonawca powofujący się przy vykaą'rłaniu spęłnienia walunkóv udŻiału'w 1lostępou
przedkłada
o.i"ii"lJ inni'"r' poj-iotów, łt3re tędą braq udzieł w realizac]i częścizamóuienja'
an

ii...i"r"oó"ił-.i":nn)chpodmiolóvdooddar'am)dod)<po']cj
oLJęs kU_Ą c.aniJ

'

ni-||

pŹ)

Ę lo'')Mdriu

zanowieni]'

niezbędn1ch za'obóu

'a

2.w postępowaniu mogą rvziąć utlział wykonawcy, któfzy spełniają warulek udziału
po'.tępii'"ni" aotycią_ry braku podstaw do wykluczenia z postępowania o Udziel€nie
''Zamo\Ą lenla puoll('/llltsU n UhUD(Zllvl(l4! ^ l''ńń aL ń^so M rń''d |,\l.I u.rłnr Pzp.
warunęk okreś]on}
W prrypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w ikt')'powinien spelniać każdy z wykonawców samodzieLie'
!v postępowaniu
ocena opisu sposobu spełniania łaruŃów wyrraganych od Wykonawcy
analizę
o ,ulno,ii"rli"'p.'uti""ne zostade dokonana pftez Komisję Przetargowąpoprzez
fo1fittły
przy
zastosowaniu
Joru-*tow lub oświadczeń oraz pęłnomocnictw
'łozon-u"r' spełnia' z zastrŻeżeniem ań.26 ust'3 usta\ y p'z'p'
spełnia-/nie

wYKAz oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTóW' JAKIE MAJĄ
DosTARczYc w\'KoNAwcY w CELU PoTW]ERDZENI.Ą SPEŁNIEN]A
\.I.

WARUNKÓW UDZIAŁU W PoSTĘPoWAMU:
A. w

celu potwierdzenia spełniania

lvaruŃów udziału !v postępo\ł'aniu do

ofe1ty należy

załączyć:

1.oświadczenie vykonawcy o spełnieniu lvarunkóv' udzialu w postępou'aniu okeślonym
w a1t.22. ust.1 ustalłT Pzp wg wzoru na zał. nr 2 do SI'WZ (oryginał);
2. Ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi ;
Wykonawca powofujący slę pŻy wykaą'waniu spełnienia-waruŃów udziału
* po.tęporvuniu ,'u poien.jai inllych po,imiotów' które będą brały udział w realizacji części
zńó*ierlia, przedtiada pisemrre zobowiązanie innych podmiotólv do. oddania mu do
dyspozycji nńzbędnych iasobów na okres korzystania z nich przy wykon;waniu
zamówienia'
nrz\,Dadku ofeńv składanei przez rłTkonawców ubiegających się wspólnie o udzieienie
Zamówienia publicaego. ośłiadczenieo spełnieniu każdego z wa1unków, o których mowa
w art.22 ust.i składa cJ najmniej jeden z Ęch wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy

w

wspó1nie'

w1kazania braku podstaw do rłrykluczenia z postępowańa o udzielenie
należy
zamówienia rarykonarł'cy w okolicznościaoh, o których mowa w ań'24 ust'1 ustawy
poświadczonych za
zło:ryó następujące dokumenty w formię oryginału lub kserokopii
sposobu
Ńnose " ó.ygi''uł"m pźez wJkonawcę lub osobę upolvżnioną Z zachowaniem
leplezęntacj i:

B. W

ce1u

1.oślviadczęnie o braku podstaw do \łYkluczenia z postępo\łania z porłodu niespełnienia
warunłów' o L1órych ńowa w ań. 24 ust.1 ustawy Pzp' wg wzoru na zał' rLr 3 do SIWZ
(oryginał);
z.iń-aoy oapl. *łaściwęgorej estru, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru'
"
pkt 2 uśalły'
w ce1u rlykazaniu braku podstaw do wyk]uczenia 1ł opa'rciu o at'24!Śt'1
ofelt'
terrlfnu
składania
rłystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upł1łvem
ust'1 pkt 2 ustawy;
ą w stosurńu do osób fiŻycznych oświadczenię w zakęsie afi'24
potwierdzające, że
skarbowego
3.Al':tualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu
z opłacanióm podatlów lub zaświcdczenię, że uzyskał przewidzia:re
wyLonawca nie
'alega
uctr7}marue
prauem zrłoInienie. odrocze're lub rozlozenJe r'r r:t1 zaleg|ych oldmosci Iub
niz
oec1zji wła':icirvego organu - wystalvione nie rłrcześniej 3 miesiące
i'
"aos"i*oton*iu
plzed
upływem teminu składania ofert'
Jeżeli rł_vkonawca rna siedzibę 1ub miej sce zamieszkania poza teqtorium RŻęczpospolitej
lub
Polskiej, zan-riast dokumentów, o których mowa w pkt' 2 i 3 składa dokument
dokumenty wystawione \ł kaju. w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkanja'
_potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwalto jęgo likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
prawem
b) nie zal"ga z uiszczeniem podatków' opłat, albo Że uzyskał przewidziane
'
odroczenię irib rozłożęniena rary zalegiych płatnościhń wstiz"i'-'6i-ę

zlvolnieiię,
u ca]ośti \\'\ *onJn;3 decr,'j' wlaścilrego o-ganu'

których mowa w 1it. a powi'ny być wystawione nie ł'cześniejniż 6 miesięcy
składania ofęrt' Dokumenly, o których mowa w lit' b powirrny byó
'.ystańone nie ".*inu
wcześniej niz 3 miesiące przed upływem tenninu składania ofert'
Dokumenty'

o

p,'"J.piń.

Jeżeli w kaju zamieszkania osoby lub il''haju, w któr1łl w.vkonawca ma siedzibę 1rń
miejsce zamieszkarria nie wydaje się dokumentów, o których mo\ł'a powyżej, zastępuję się
je dokumentem za\ł'ierającym oślviadczenie złożone pźed notańuszem' \ł'łaściwymorganem
sądow}ĄĄ administac-vjnym albo orgarrem samolządo zawodowęgo lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 1ub kaju' w ltórym w1'konawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania_ w}'stawione z odpowiednią datą wy'maganą dla tych dokumentów'
W ptypadku ofeńy składanej pŹez wykonawców ubiegających się wspóinie o udzie1enie
zamówienia prrblicznego' dokurnenty potwierdzające, ze wykonał'ca nie podlega
w1kluczeniu składa każdy z wykonawcólv oddzielnie'

!-II. INFoRMACJE o sPosoBIE PoRozUMIEWANIA sĘ ZAMAwIAJACR'Go
7 \\^r'KoNA\\CAMl oR'Ąz PRZE|{ĄZ\ \\ ł\tL os\Ą lADcZtN LUB

DoKUMENTÓW A TAK'ŻE wSliĄzANIE osÓB UPRĄWNIoNYCIł Do
PoRoZUNIIEWAMA sIĘ z wł'KoNAwcAMI:

języku polskim.
vnioski, zawiadomienia olaz
oświadczenia.
2. W poitępowaniu o udzięlenie zamówienia
infórmaóje zamawiający i \łYkonawcy pŻekazrrj ą faksem, a następnie potwieldzają
1. Ninie.jsze postępowanie jest prowadzone w

pisemnie.

3. Jeżeli zamawiający lub lrykonawca przekaŻuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje falśem' każda zę stron na Źądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.
4. W przypadku blaku potwieldzęnia otrzymania wiadomości przez wykonał'cę'
zańarł'iijący domniema, iż pismo rłysłanepźez zamawiającego na nfinel faksu podany
mu dolęczonę w sposób umożli\łiająq zapoznanie się
p.""" *ykoou*"ę
'ostało
wykona\ł'cy z treściąpisma.
5. Korespondencję związaną z niniejs4łn postępowaniem. na]ęży kielować na adles :
Zespól Ekonomiczno Ądministrłc} in)
sŻkół w Goździe
ul. Radomska 7
634 Gózr]
Faks: 48 320-23-57
6. osoba uprarłniona do porozumiewania się z rłrykonawcami: Pan JózcfDIab
15 00
-Tel. 48 320'23-57, godz.7

26

30

VIII. oPIs sPosoBU LrDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI sIwZ:
się do zamawiającego z pisemrrąpiośbą_vmioskiem
1. wykonawca możę
^Wócić
jednak niŹ
o wyjaśnienie treści SIWZ' Zamawiając"v odpowie niezwłoczrie , nie później

2 t1ni przed upĄ'wem terminu składania ofeń, na piśmiena zadane p1'tanie' przesyłając
treśćp1tania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania ofaz umieści taką
bfomację na ł1isnej stonie intemętolłej lłrł]'v'bip'gozd'B! ' pod warunlriem' że rvniosek
o wy.jaśnienie tleści specylrkacji wpłynąłdo zamawiającego nie póŹniej niz do końca dnia,

rł' którym upły'va połowa \\ryznacŻonego terminu składania ofert '
2. Jeśli wniosek o wyjaśnienie tleścis1wz wpłynął po irpłyrł'ieterminu składania vniosku'
o którym mowa w pkt' 1 lub dotyczy udzielonych jrrż wyj aśnień' Zamawiający może

lłniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający nle przelviduje nvołania zebrania wszystkich \łTi<onawcół w ceiu
rłryj aśnienia treści SIWZ'
4. Jeżli w v,1łriku zmiany treś,ri SIWZ nięprowadzącej do zmiany ogłoszęnia o 7amó\łjeniu
jest niezbędny dodatkowy czas na !łprcwadzenie zmian w ofeltach, zamawiając)
przedfuzv termin składania olert i poinformuję o tym \łlkona\ł'ców , którym pźękaŻano
ślWZoraz umieści taką informacj ę na wlasnej stlonie intemetowej rłvrł'bip'gozd'Dl '
rrdzie1ió w1'jaśnień lub pozosta$'ić

IX. WY\ŁĄ.GANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie lv.vmaga rr'rriesienia rł'adium .

x. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:
1. Ustala się' że sk]adaiący ofęItę pozostaje r'tą zlaęany p'rzez10 dni , Bieg tenninu
zlviązania ofeńą rozpoczyna się wraz z upbnłem terminu składania ofert'
2' Wykonawca samodżelnie lub na wniosek zamawiaj ącego nroże pŹedłuzyć temin
z}Niązafia ofęńą z ryrn że zamawiaj ący tnoże ty1ko raz, co najmniej na 3 dni przed
upĄ.wem terminu związania ofertą zrłrócić się do rłrykonawców o \Ę.rażęńę zgody na
przedłużęnie tego teminu o oznaczony okres' nie dłuższyniż 60 dni'

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
ofelta musi być sp olządzana z zachowaniem fomry pisemlrej pod rygorem niewaŹności2. ofertawfz z załącnrikami musi byó cz;'te1na'
3. ofefia wfuz z załącznikami musi byó podpisana przez osobę upoważnioną do
ieprezento\vania lv_akorra\łcy. Upowa]żnienie do podpisania ofeńy musi być dołączone do
ofelty, jeże1i nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przeŻ wykonawcę.
4. JeŹeli osoba/osoby podpisująca ofeflę działa na podstawie peinomocnictwa, to
pełnomocnict\'Vo to musi w swej treścijednozracanie u'skaznvać uprawnienie do
podpisania ofeńy' Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do ofęrty i musi być złożonę
' w oryginale 1ub kopii poświadczonej Ża zgodnośćz oryginałem'
s. ofęia wtaz z załącznikami musi być sporządzona wjęzyku polskim' Kazdy dokument
składający się na o1ćńę sporządzony w imym języku niżjęŻyk po]ski winien być złoŹony
wraz z tłumaczenięnr najęzyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę, W razie
wątp1iwo ściuznaj e się. iż \'ersj a polskoj ęzycma j est wersj ą wiążącą .
6. DokumenĘ składające się na ofeltę mogąbyć złoŻone w oryginale lub kserokopii
potwieldzonej za zgodnośó z olyginałem przez Wykonawcę'
7. Zaleca się' by każda zawierającajakąkolwięL tfeśó shona ofefiy była podpisana 1Llb
palafowana puez rłykonawcę. Każda poplawka w heściofe1ty, a w szczególności kaŻde
przerobienie' przekeśienie' uzupełrrienie, nadpisanie' przesłonięcię koręktorcm' etc
powinny byó parafou'ane pruez wykonawcę'
8. Zaleca się, aby stony oferty były tlwale zę sobąpołączone i kolejno ponrrmerowane.
w tleściolefiy wirl'1a być umieszczona informacja o ilościstlon'
9. W przypadku, gdy infomacje zawalte w ofęrcie stanoł'iątajemnicę przedsiębiorshva
w rozumieniu przepisów ustau} o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
yykonawca zastrzega' że nie mogąbyó udostępniane inłym uczestnikom postępowanią
musząbyć oznaczone klarrzulą,, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozurnięniu afi'11 ust.4 ustawf z dnia 16 k\Ą'ietnia 1993 r' o zwa1czaniu nieuczcirvcj
konkurencji ( Dz. U. z 2003 I. Dr i53 poz. 1503 ) ', i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale' oddzie1one spięte' Zgodnię z t}łn pŹepisem prŻeŻ tajemnicę przedsiębiorsnva
rozumie się nieujawnione do wiadomości prrblicznej informacje techniczne'
tęchnologiczne' organizacyjne przedsiębiorstwa 1ub ime informację posiadająco 1vańość
gospodarczą co do których przeclsiębiorca podjął niezbędne dzialania w celu zachowania
ich poulności:
lo.Wykonawca ponosi wszelkie kosŻt} zwiąZale z przygotowaniem i Złożeniem ofelty'
ll.ZłoŹenie więcej niżjędnej ofęńy lub złoŻenię ofelty zawieIającej propozycje altematyrłne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofęń złożonych przęz wykona\ł'cę.
i:.\\jku_'bńcJ ń'kdżc'r. ' ''eicie le c,'eśćzai:jrriel a. |łór_j v'1lcne'rie pouierz)
1.

pod\.rykonąwcom'
13. Na ofertę sktad5ją się:
a) formularz ofert'v ( zał. nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o speŁńeniu wanmłólł utlzialu w postępowaniu' o których
mowa lv art'22 rrst'1 usta\łT PZp, wg załączonęgo wzonr ( zał' nr 2 do SIWZ ).
c) \ł'ażna koncesia na obrót palirłami ciekłymi

d) oświadczenle w1'kona*'cy o braku podstaw do \'J'k1uczenia z postęporł'a a
z polvodu niespełnienia warutrlrów. o któĄ'ch mowa \ł' art. 24 ust.1 ustalły Pzp

SIWZ).
z właściwęgorejestru, jeżeli o&ębne przępisy łymagająvpisu do
rejestru' ł celu \łYkazania blaku podstaw do v1kluczenia w oparciu o alt.24 ust. 1
pkt 2 ustawy, \łYstawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘ'wem terminu
składania rł'nioskórł' o dopuszczenie do udziału rł- postępolł'aniu o udzielenie
zanówienia a1bo składania ofęrt, a w stosunku do osób fizycanych oświadczcnia
w zakesie aft.24 ust.l pl12 usta\łT.
f) aktualne zaświadczenie właściwegonaczeJrrika urzędu skarbow'ego potwieldzające, że
rł1konawca nie zalega z opłacanięm podatków lub zaświadczenie' że uzyskał
przewidziane prawem Zwo1nienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności
1ub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoolganu \łTstawjone nic
$'cześniej niż 3 miesiące przed upł}M'em termirru składania ofert'
g) parafo\łaoy pźęz wykonarł-cę wzór umowy z wykorzystaniem załącznike nr 4 do sIwZ'
( zał. nr 3 do

ę) aktualny odpis

h) dokument okreś1ającyceoę prodrrcenta ofelowanego paliwa na dzień l1.I0.2010 r.

h) doL_ument z któIego wynika upowaŻnienie wykonawcy do podpisania ofeńy
lub pełnomocnictlvo do replęzęntowania wykonawcy, o ile ofęńę składa pełnomocnik.

xII. MIEJSCE oR_Ąz TERMIN S]<ŁADANIA oFtrRTl
ofeńy musząbyć Żłożonęw siedzibie Zamarviającego w GoŹdzie przy u1. Radomska 7
- pokói nr 102, w teminie do dnia 15.10.2010 roku do godz. 09 l 50 '
2. ofeltę rrależy umieśció w zanrlg ętym opakowaniu, unięmoż1irłiającymodcz1'tanie
zawallości bez uszkodzenia tego opako1łania' opakowanie rł'inno być oznaczone nazwą
(frrmą) i adrcsem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyiny Szkół w Goździe u1' Radomska 7, 26 634 Gózd oraz opisane:
1'

nazrva ( firma) Wykonarvcy
adres Wykonawcy

',Dostawa

z€spól tkonomiczno Ądminisrracyjn1
szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd

olcju opałowego w łącznej ilości 180 000 littów na

s

ezol głze'łłczy2010 /2011

,'

Nie otwierać Drzed dniem 15.10'2010 r.' godz. 10:00
3.ofefta otlzymana p rzez zalla\\laJącęgo po teminie składania ofeń zostanie njezwłocznie
Żwrócona \łTkonawcy bez otlvięrania'
4. wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modfltacje i uŻupehienia do złożonej
oferty pod warrrokiem za ZafiawiaJący otz-lma pisenme zawiadomienie o \łplowadzcniu
'
zmian przed terminem składania oferl. Powjadomienie o \łpro\ł-adzeniu zrnian musi być
złożone według tatich samych zasad, jak składna ofelta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem .. ZMIANA''. KopeąY oŻnaczone .'ZM]ANA'' zostaną otwańe pży
otwierałiu oferty wykonalvcy, któly $prowadził zmiany i po st\łierdzeniu poprawności
procedruy dokonywania zmian, Zostaną dołączone do ofelty'
5. Wykonalvca ma prawo pfzed upl}ałom tetminu składania ofęlt wycolać się Z
po.tęporvu''iu popr'"z złozenie pisemrrego powiadomienia' według tych samych zasadjak
Ńpro\ładzanie Zmian i poplawek z napisem na kopercie ,, WYCoF'ĄNIE''. KopeĘ
oznakowane w ten sposób będąotlvierane w pierrł'szej kolejności po potwierdzeniu
poplawności postępowalia Wykonawcy oraz zgodnościz darrymi zamieszczon1łli nl
kopercie lr1'cofanej ofelry'' Kopelty z ofefiami *1cofanymi nie będą otu'ielane'

XIII. MIE.ISCE oR_ĄZ TERMIN

oTlvARcIA oFERTl

ofet nastąti w siedzibie Zamawiającego przy u1' Radomskięj 7, w Goździę'
w pokoju nr 105, w dniu 15.10.2010 r. o godzinie 10r 00 '
jŃązamierza przeznacąć
2' Be)pośrednio przed ofiłafcięm ofęń Zamawiający poda LWotę'
1. otwarcie

na sf1nansowaoie zamó\ł'ienia'
1łTkonawcó\ł'
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda naz!ł'v ( fiImy) , adręs'v

infomacje dotycŻące ceny , teminu wykonania zamórł'ienia, warunkó''
płatnościzawańych w ofęńach'
4.btwarcie ofeń j est j a'!ł!e, wykonawcy mogąuczestniczyć w sesj i otwalcia ofelt'
w pr'ypadLu nieobecności wykonawcy pźy olwieraniu ofęIt, zamawiający prześle
wyionawcy info.macj ę Z ofiłalcia ofeń na pisemny wniosek vykonawcy '

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I UPUSTU

t

Formularzu
1' Cenę za w1konarrie przedmiotu zamówienia należy prŻedstawjó w "

niniejszej specyfikacji-' Wykonawca
'to*y-,',
*ń"n
óu"slle *u.'oso poszc'egolnych poz1'cji oferty rvg' wskazówek okeślonych
w formularzu .
dnia 11'10'2010 r'
2. K żdy $Tkonawca określa cenę na podstawie cęn ploducenta z
3. Wysokośó upustu pozostaje niezmienrra przez okes obolvią4'w*io:T9'ory:
Specyfikacji
ą. wyr."""*"u.'*"gjędniając wszystkie w1łllogi, o klóry_ch mowa w dniejszej
niezbędne
koszty
wszelkie
ująć
i.iotny"i' wu',rnio* zamów'ienia, powinien \ł cenie oferty
omz uwzgiędrlić inne
atu p.'u*iało*"go i pałnego wykonal a przedmiotu Zamówięnia
opłaty i podatk .
ustalone ma
s. ń|oug'oo'"''ie u'',ltto za rea1izację całego zamówięnia podane w ofercie
zostać w opalciu o zakles podany w siwz'
o' ws|.tn"'*u.tooi, w tyń ceny jednos&owę po$inny być liczone z dokładnościądo

nt

Gt*o.iącym załącznik nr

1 ) do

dwóch miejsc po przecinl_u.

Xv. oPIs KRYTERIóW, KTÓRYMI ZAMAWILJACY BĘDZIE sIĘ
xrnnó*Ał pxzy wYBoRzE oFERTY, wRĄZ Z PoDAMEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIóW I sPosoBU ocE!{Y oFERT:
kĄ1eńum
1.
Przy vyborze najkorŻystniejszej otbrty zamał'iający będzie się lderował
^'"".vt-t.""*lrizacjęprzedmiotuzamówieniaobliczonejprzęŻwykonawcęzgodnie
(
oóo*-ią^ją"y-i p.".pisami pra*'a i podanej rł' ,, Formularzu- ofedoĘ'm '' zał' rr
" najkorzystniejsĄ zoitanię uznana ofęńazlajliższąceną ( brutto) ' obęjmuiącą
z. za

realizacj ę całościzamówienia

1

)

.

x\'I. UDZIELENIE ZAMóWIENIA
lł'szystkim

Zamawiający udzieli zamówienia rłykonawcy, k1óIego ofeltą odp-owiada
'ń.g"ńóń
w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyiikacji i została oceniona
"u.slonym
zamówienirr i Specyfikacji
iuio oiir.o.'y.tnr.jsza * opc.ciu o podńe ł ogłoszeniu o

1.

lstoLn\ch \\ aru,1Lou zcmówienja kr$erie rł}boru'
zawiadomi
z. ó oJr'^c"''io or"ń(_y) oraz wyborze najkorzystniejszej ofer1y' zamar'viający
*ytonu*ców, którzy złoży\i ofelty w pEędmiotowym postępowrnju'
''i""*ło""ni"
nodaiac lzasadnięrie |ałt!cme i pr"v'ę'
ofeltv zamalłiający zawiadomi wykonawców'
:.
'' Ńi.),iń"^;. p" *lborze nojkorźystniejszej
i*"y ł*yr, i'r"*y w przedmiotów1m postępowaniu oraz Żamieściinfonr-racje' ofety)
oń"]ion" * un.sz u.t'i pkt'1 Pzp ( źawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
lntelneto*ej *o*''bjp*qzslp! i w su'ojej siedzibie na

nu_"ł"*"j

"Tablicy
ogłoszen" ".ooi"
ł' ó'o ńi.onow"y, ttóIego ofęfia zostanię wybrana' zostanie rłrysłana dodatkolva informacia
o miejscu i terminie za\łar'cia umow}' '

zamówielia publicznego w terminie nie krótszym
oiz s dni od dnia pr'esłania za\łiadomienia o wyborze najkorz'vstniej szej ofer1y, jeżeli
_
zawiadomienie to zostało pżesłanew sposób okreś]ony w afi'27 ust'2' a1bo 10 dni
-jeżeli zostało przesłane w irrny sposób, z zastrzeżenięm ań. 94 ust.2 pkt 1 lit' a) oraz pkt 3
Iit. a . ) oflz al'. 183 ustawl PzP
6. Jeżeli \ł'ykonarłca, któIego olefia została wybrana, uchy1a się od zalvarcia umorł1'
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy' Zamawiający może Ęabrać ofertę najkorzystnięjszą ĘośIód
pózostałych olert tez przeprowadzania ich pono\mego badania i oceny' chyba że zachodzą
przesłanki' o których movr'a w a1t' 93 ust'1 ustawy'

5. Zanalvia.jący zawlze umowę w spla\łie

xvII. INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACłł' JAKIE PoWINNY ZosTAc
DoPEŁMoNE Po WYBoRZE oFERTY w CELU zAwARcIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓwttNIł pusl,lczNEco:
w pŻ}padku udzięlenia zamówięnia konsoĄum (tzn. vykonawc}' okieślonęmu !v alt'23
ust.1 ustawy lzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umolłT
regulującej wsp<ilpracę nch w1lonarłcow.

x\lIL W1TŁĄGANIA DoTYCZACE ZABEZPIECZEMA NALEżYTEGo
W\'KONANIA UNIOWY:

Zanawiający nie \ł}maga ułriesienia zabezpieczenia

'

KTÓRE Zosl ANĄ
w sPRĄwIE
UMowY
wPRowADzoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ
ZAMóWIENLĄ PUBLICZNEGo, oGÓLNE WARUNKI UMowY ALBo wzoR
UMowY, JEŻELI ZAi4AWIAJACY WYMAGA oD w\'I(oNAwCow' ABY
ZAWARL Z NIM UMowĘ w sPRĄwID ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo NA
-\lx' l5To

IN E DL Ą

sTRo\ PosTA|oM

EN lA.

T \K,ICH WARI NI(ACH:

1. Istotne postanowienia umow}' okeślone zostały w załączonym vŻolze umo\Ąy
(zał. nr 4 do SIWZ) '
wyniku postęporvania przetargowego
2. ćeua brutto za 1 litr oleju opałowego ustalona

ł

będzie obowiąąryrła przy pierwszej dostarvie'
producenta'
3. Na dostarczony olej opalowy Wykonłwca udziela stałego upustu od ceny
4' w dosta\ł'ach realizowanych w terrninach późnięjszych Zamawiający przewiduje
zmiany tleści umoły zgodnie z art' 144 ustawy p-z'p' w Zaklesie zmiany
możli\łość
cen' Nieodzownym warwłiem do zmiany cęnjest zmiana cen puez producenta lub
emetowych
akc1zy ustalonej przez oigany państwowe' publikowane na sfuonach
zmicna
Każdolazowa
Zamawiającego
do
'
p.oó.'""ota n" i"i"n r"J"a"ji dostavf oleju
cen vymagać będzie podpisania aneksu do zawaltej umowy '
Wykonawca, ptzy
5. Anęks do umolvy lłfnikający z konieczności zmiany cen sporządza
czym Zamawiający dokonuje sprawdzenia prałidłowościnapodstawie dokumentów
załączonych do ANEKSU .
ceny
6. Dosiawca do sLładanej Fakfury dołączy dokument stwieldzaj ący zmianę
litra olejtt
u producenta' i o takąiwotę obiiiży 1ub pod',łTŹszy ce11ę spżedażyjednego
opałowego '

i

xx. PoUCZEME o ŚRoDLĄcH ocHRoNY PRĄ\\T',lEJ PRZYSŁUGII'IACYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANLĄ
o UDZIELENIE ZAMÓwrsxrł :
jeŹell ich inteleslra1vnv w uzyskanirr zamówienia
przepisórł
.1n'rnoł lub moze doznać uszczerbku w rłyniku naluszenia przez zarnalł'iającego

w}konawcom.

a także innym osobom,

ustawy Prawo zamó'wień publicznych, na podstawie alt' 180 ust.2 ustawy z dniaŻ9 sLJ-cznia
2004r. Pra*o zamówięń pr]blicznych ( t. j' Dz.U'z20l0r.nr]1],pÓz.'/59zęzfi')
pzysługuje odwołanie w;'łącznie wobec cz1'rrności:
1) wyk1rrczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
21 odrzL ceria oferLl odwoh-acego.
nie bętlzie udzielłł zalicz€k na poczet wykonanił zamówienia
151d astąay z tlflid 29 slycznią 2004 /' _ Pf.lwo zamówień publiczflych)

xx]. Zamawiający

(a/.

XXII. opis częścizamówienia, jeżeli ZamalYiający dopuszcza składłnie of€ń
częściowych :
Zamawiaj ący nie podzie1ił zamówienia na
ofe11

c

zęściw

zwirykl z czym nie dopuszcza składania

częściowyc]r'

przewidl'anych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w ań.67 ust. 1 pkt 6 i 7lub art. 134 ust.6 pkt3 i 4 ustawy p.z'p. jeżeli zamawiając}

xxIII .Idfofmacja

o

lrzet! iduie ud/ielenie lakicb zamórrień
Zamarł.iający nie przewiduje możliwościudzie1enia zamórł'ień uzupełniających

xxlv. opis

spoŚobu przealstawienia ofert wariantolłTch oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać ofert}_ wańarrtowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składarrie i
Zamarł'iający nie dopuszcŻa składania ofefi waliantowych

-

lub strony internetowej Zamawiającego, jcżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą el€ktroniĆzną:

xxv. Adres

poczĘv clektroniczn€j

Zanrawiający nie dopuszcza porozLrmiet'ania się drogą elektroniczną

XXVI' Infornracjc dotyczące walut obcych,
międry Zamarviającym a wykonawcą:

w

jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Rozliczenie między Zamawiaj ąc)m a Wykonawcą będąploŃ'adzone w.vłącŻnie w złotych
polskich.

XXVfi. Informacja na tcmat aukcji elektroniczlei

:

Zamałiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

na podstawie ań- 91 b

ust.1 ustawy p.z.p.

XXV

Informacja o wysokościzwrotu kosztów udziału w poŚtępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje icb zwrot :
.

Zamawiający nie przewiduje zwrotrr kosŻów udziału

XXVI
s J hullat

.

W

postępowaniu'

żądanie wsk'zania przez wykonawcóly w ofcrcie części zamówienia, których
lś ljU

lUlll.
lśl zJ Pvv tl J
^vddll

Zamawiający żąda wskazania przez W.vkonawcę, w ofelcie cŻęścizamówienia, którc
Wykonawca powierz1 Pod\ĄJ'konalaom' Bral( info1macji lv tej sprawie będzie oznaczał,
iż Wykonawia nie zarr-rierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom'

XXIX. Określenie części zamówienia, która nie może być porvierzona podrłykonawcom;
Zamawia.jący rrie okeślił,która częśó zamówienia nie może być powieŹona podwykonawcom

XXX. Dodatkowe postanowienia:
Zanrawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Załącznikami do SIWZ są l

Załączlikrt 7
Ż. Zńączlkr't 2
3 ' Załączik fu 3
4' Za!ącrikrn 4
I.

-

-

FonTrula.rz ofefiy,

oświadczenie, zgodnie z dlt.22 lst.Ii 2 ustawy,
oświadczenie, zgofuię z art.24 ustauy,
Projekt umorłry,

Gózd' dnia 07.10. 2010 r,

ZATWIERDZONA

pfzęz
DYRE KTo R4 Z ES P oŁ U E KoNo MICzNo

ADM]NISTMCYJNEG) sZKÓŁ
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