SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 193 000 EURO
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA, W ROKU 2013,
W SZACUNKOWEJ ILOŚCI 180 000 LITRÓW

Nasz znak: GK.271.5.2012
I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Puszcza Mariańska

96-330 Puszcza Mariańska, ul Stanisława Papczyńskiego 1
pow. Żyrardowski, woj. Mazowieckie
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
1II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na koszt Wykonawcy oleju opałowego, w roku
2013, w temperaturze referencyjnej plus 15º C, do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Puszcza Mariańska, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.
Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących
zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane
ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/
Lp. Właściwości:
Wartości:
1 Gęstość w 15 °C, max.
860 kg/m3
2 Wartość opałowa, min.
42,6 MJ/kg
3 Temperatura zapłonu, min.
56°C
4 Lepkość kinematyczna w 20 °C, max.
6,00 mm2/s
5 Skład frakcyjny:
- do 250 °C destyluje, max.
65% (V/V)
- do 350 °C destyluje, min.
85% (V/V)
6 Temperatura płynięcia, max.
-20°C
7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max.
0,3% (m/m)
8 Zawartość siarki, max.
0,10% (m/m)
9 Zawartość wody, max.
200 mg/kg
10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.
24 mg/kg
11 Pozostałość po spopieleniu, max.
0,01% (m/m)
12 Barwa:
czerwona
Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego
niezależnych (np. łagodna zima) wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu.
IV. INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIEŃ UZUPENIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
V. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Oferent, który wygra przetarg zostanie zobowiązany do realizacji dostaw w terminie:
od daty zawarcia umowy do dn. 31.12.2013 roku.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zmówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców jeżeli
zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej „ustawą”.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 89
ustawy.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,- załącznik nr 7 do SIWZ,
1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.6. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
do SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 4 do SIWZ

2.2. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje
lub będzie dysponował Wykonawca , wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami – załącznik nr 5 do SIWZ ,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, a 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. Ponadto w przypadku, gdy
Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcą do oferty zobowiązany jest on załączyć
dokumenty wymienione w pkt IX.1. SIWZ od 1.1. do 1.6.
2.3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych dostaw,
wystawionych przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane - załącznik nr 6
do SIWZ. Zamawiający żąda co najmniej dwóch takich dokumentów.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , z tym zastrzeżeniem , że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem
sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:
1) pkt 1.1 ; 1.2; 1.4 i 1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2) pkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa
odpowiednio w ust.3-4 powyżej.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w ust. 1 podpunktach 1.1 ; 1.2 ; 1.3 , 1.4 , 1.5 składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców.
7. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
X. Zawartość oferty
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1.1. wypełniony formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ
1.2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz dokumenty i oświadczenie potwierdzające braku podstaw do wykluczenia z postępowania
wymienione w pkt IX, sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ
1.3. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru.
1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
Dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty oraz pełnomocnictwa, o którym mowa
w pkt X.1.4, które musi być złożone w formie określonej w pkt X.2. (oryginał lub kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej przez mocodawcę lub notariusza. Podmioty występujące wspólnie ponoszą
solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie
skierowane na adres: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330
Puszcza Mariańska lub faksem: nr faksu /046/ 831-81-18 lub na adres e-mail: urzad@puszczamarianska.pl .
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, telefaksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. W przypadku przekazania
wniosków i oświadczeń, zawiadomień lub informacji faksem lub drogą elektroniczną każda
ze stron może żądać, by druga strona potwierdziła niezwłocznie fakt ich otrzymania.
XII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
Waldemar Iwanowicz
– telefon: 46-831-81-69 lub 46-831-81-51
– fax: 831-81-18
– urzad @ puszcza-marianska. pl
XIII. Wadium
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
XIV. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania z ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
XV. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wyko-nawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści specyfikacji.
11. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

13. Wszystkie strony oferty powinny być spięte / zszyte / w sposób trwały, zapobiegający
dekompletacji zawartości oferty.
14. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert.
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań,
jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem
„ZMIANA”.
16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z udziału w postępowaniu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad, jak
wprowadzenie zmian i poprawek ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
17. Koperty zewnętrzne oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej
Kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperty wewnętrzne ofert
wycofanych nie będą otwierane.
18. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
zostaną dołączone do oferty.
19. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu
Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska pokój
Nr 8 /Sekretariat/.
Koperta zewnętrzna (opakowanie zawierające ofertę) powinna być zaadresowana na adres
Zamawiającego podany w pkt.I. i posiadać oznaczenie: “Dostawa oleju opałowego do kotłowni
gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2013, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.” oraz „ nie otwierać przed 3 stycznia 2013r. godz 10°° ”
Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem wymienionym wyżej powinna zawierać dokadną nazwę i
adres wykonawcy, tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : w budynku Urzędu Gminy Puszcza
Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, pokój Nr. 8 /sekretariat/ do dnia 3 stycznia
2013 r do godziny 9:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Oferty zostaną otwarte w budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska pokój Nr.3 /sala
USC/ dnia 3 stycznia 2013 r o godz. 10:00
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww informacji. Po otwarciu
ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana cena, a także termin wykonania zamówienia.
XVII. Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca określi cenę oferty jako cenę brutto z uwzględnieniem podatków, ściśle według formularza cenowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia (sprzedaż
oleju, załadunek, transport i rozładunek) Cena oferty i jej składniki cenotwórcze (cena producenta,
marża, opust wykonawcy) powinny zostać określone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

Sposób obliczenia ceny oferty : Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na podstawie
ceny brutto producenta oleju opałowego (grzewczego) podanej w jego cenniku na stronie internetowej na dzień 2 stycznia 2013 r. oraz zaoferowanej przez Wykonawcę marży brutto stałej
w całym okresie dostaw i stałego opustu Wykonawcy (z opustu uzyskanego przez Wykonawcę
od producenta).
UWAGA :
Ustawa definiuje marżę jako różnicę między ceną płaconą przez kupującego a ceną uprzednio
zapłaconą przez przedsiębiorcę wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy. Wobec takiej
definicji marża musi być wartością dodatnią.
Zamawiający obligatoryjnie odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z treścią art.15 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /j.t. Dz. U. z 2003
r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zmian./ sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych
przedsiębiorców stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
Wzór na obliczenie ceny oferty:
Cena oferty (zł/ litr) = cena brutto producenta oleju opałowego (zł/m3) : 1000, podana
w jego cenniku na stronie internetowej na dzień 2 stycznia 2013 r. + stała marża Wykonawcy (zł/litr) – stały opust Wykonawcy (zł/litr)
W ofercie należy podać wiarygodne i niezależne źródło pozyskania informacji na temat ceny
producenta oleju opałowego ( adres strony internetowej; nazwę, adres i telefon giełdy paliwowej ),
w celu umożliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który
złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Obliczona zgodnie z pkt XV niniejszej specyfikacji cena oferty posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty i zamówienia pierwszej dostawy oleju opałowego.
Do obliczenia ceny kolejnych dostaw będzie przyjmowana za podstawę ostania, dostępna przed
datą dostawy cena brutto producenta oleju opałowego (grzewczego) podana w jego cenniku
oraz zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę stała marża brutto i stały opust Wykonawcy
wg wzoru:
Cena dostawy (zł/litr) = [(ostatnia dostępna przed datą dostawy cena producenta oleju
opałowego brutto (zł/m3) : 1000) + stała marża brutto (zł/litr) – stały opust Wykonawcy
(zł/litr)] x ilość oleju opałowego w dostawie.
Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 stopni
Celsjusza.
XVIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
- cena – 100%
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru:
Cw= {Cmin : Cx} x 100%
gdzie: Cw – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cmin – najniższa cena złożonej oferty
Cx - cena oferty rozpatrywanej
XIX. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca,którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

2. W przypadku gdy wykonawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał
od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze SIWZ Zamawiający wybierze tę
spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.
XX. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.
XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII. Środki ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej reguluje DZIAŁ VI ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w niniejszym
postępowaniu lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego
4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. 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.
7. Terminy wnoszenia odwołań określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
dla tej czynności w ustawie Prawo zamówień publicznych.
XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wyniku postępowania, a zawiadomienie to będzie zawierać
informacje określone w art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXIV. Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu /jawne po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania/

Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą “NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ,INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI / Dz. U. z 1993 r Nr. 47 poz. 211 z późn. zmianami”/
i załączone jako odrębna część nie załączona z ofertą w sposób trwały.
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, wskazany
w pkt I oraz w czasie godzin urzędowania. Za skopiowanie dokumentów będzie
pobierana opłata w wysokości za 1 stronę 1 zł.
XXV. WARUNKI UMOWNE , W OPARCIU O KTÓRE WYKONAWCA BĘDZIE REALIZOWAŁ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Warunki umowne, w oparciu o które wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia określa
projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ .
XXVI. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- wzór oferty – Załącznik nr 1
- projekt umowy – Załącznik nr 2
- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 do SIWZ
- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje
lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik Nr 5
- wykaz dostaw - załącznik Nr 6
- wzór oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )
- Załącznik Nr 7 do SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków
zatwierdził :
Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak
Puszcza Mariańska dn. 19.12.2012r.

Załącznik nr 1
Zamawiający:
Gmina Puszcza Mariańska, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1
Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) na rok 2013

................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

OFERTA WYKONAWCY
Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w specyfikacji proponuję (-emy) realizację przedmiotowego zamówienia tj. dostawę oleju opałowego lekkiego (grzewczego)
gatunek : ………………………………,producent:……………………………………………
w podanej poniżej cenie za 1 litr, obliczonej zgodnie z pkt XV Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia :
Cena brutto : ………………………………..…zł
Cena uwzględnia wszelkie podatki.
adres strony internetowej lub nazwa, adres i telefon giełdy paliwowej będącej źródłem
pozyskania informacji na temat ceny producenta oleju opałowego na dzień 2 stycznia 2013
roku……………………………………………………………………………………………
Oświadczam (-y), że podana cena pozostanie niezmienna do dnia realizacji pierwszej dostawy.
Przy obliczaniu ceny kolejnej dostawy oleju opałowego lekkiego będzie przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna przed datą dostawy cena brutto producenta oleju opałowego (grzewczego)
podana w jego cenniku oraz zaoferowana przeze mnie (przez nas) w niniejszej ofercie stała marża
brutto i stały opust (z opustu uzyskanego przeze mnie (przez nas), od producenta), wg wzoru:
Cena dostawy (zł/litr) = [(ostatnia dostępna przed datą dostawy cena producenta oleju
opałowego brutto (zł/m3) : 1000) + stała marża brutto (zł/litr) – stały opust wykonawcy
(zł/litr)] x ilość oleju opałowego w dostawie.
Oferuję stałą marżę brutto doliczaną do ceny producenta za 1 litr oleju opałowego lekkiego
w wysokości …………… zł. Marża uwzględnia wszelkie podatki. Marża tej wysokości została
doliczona do ceny oferty.
Od ceny 1 litra oleju opałowego oferuję stały opust w wysokości …….……. zł udzielany
z opustu udzielanego mi (nam) przez producenta.
Opust tej wysokości został uwzględniony przy obliczeniu ceny oferty.
Deklaruję (-emy) sukcesywne dostawy w ciągu 2 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub telefonicznie.
Zamówienia przyjmowane będą pod adresem …………………………………………………,
…………………………………………………………..
tel./faks……………….…………………..
adres e-mail …………………………………………….

* Oświadczam (-y), że całość zamówienia wykonam (-y) własnymi siłami.
Oświadczam (-y), że część zamówienia ..............................................................................................
……………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………

/opis części zamówienia/
Oświadczam (-y), że uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam (-y), że zapoznałem się (-liśmy się) z treścią specyfikacji i nie wnoszę (-simy) do niej
żadnych zastrzeżeń.
Podpisał(-ali) ............................................................................................................................
występujący w charakterze: .......................................................................................................
w pełni upoważniony (-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
adres: ........................................................................................................................................
telefon ............................... faks .......................................... e-mail …………………………….

Miejscowość: ...............................................
Data: .............................................................

* - niepotrzebne skreślić

.................................................
(podpis – podpisy)
(pieczątka imienna - pieczątki imienne)

Załącznik nr 2
UMOWA - PROJEKT
zawarta w dniu ...... .... 2013r. w Puszczy Mariańskiej pomiędzy Gminą Puszcza Mariańska
reprezentowaną przez :
Pana Michała Staniaka – Wójta Gminy ,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie :
przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu olej opałowy lekki
(grzewczy), gatunku:………………………, wyprodukowany przez:………………......…………..,
w ilości zgodnej ze wskazaniami licznika dystrybutora cysterny po rozładunku do zbiorników
paliwa w kotłowniach gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą
stosowane ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/.
2. Maksymalna szacunkowa ilość zamówionego oleju opałowego wyniesie 180 000 litrów.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. łagodna zima) wielkość całego zamówienia może ulec zmniejszeniu.
3. Wykonawca dostarczy olej opałowy własnym środkiem transportu (autocysterna) bez względu
na warunki atmosferyczne i porę roku, do 2 dni od otrzymanego za pośrednictwem faksu lub
telefonicznego zamówienia. Przy każdej dostawie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualny atest jakościowy dostarczonego oleju opalowego lekkiego, wystawiony przez jednostkę
upoważnioną do wykonywania badań.
4. Zbiorniki na olej opałowy mają łączną pojemność 74 000 litrów w dwunastu kotłowniach.
Tankowanie będzie się odbywać pompą z autocysterny. Jednorazowa cząstkowa dostawa może
wynosić od 2 000 do 40 000 litrów.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie wszelkich usług towarzyszących dostawie
(między innymi załadunek, transport, rozładunek itp.) wchodzi w skład ceny dostawy.
§2
1. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy jakie jest wymagane by nie
dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
2. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne oraz wszelkie
znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu oleju opałowego lekkiego
do miejsca dostawy i warunki jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
§3
Umowa realizowana będzie w terminie od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2013 r.

§4
1. W przypadku zakwestionowania jakości i ilości dostawy Zamawiający sporządza protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół podpisuje osoba dokonująca
odbioru dostawy i osoba dostarczająca olej w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje
się do natychmiastowej wymiany zakwestionowanego oleju na olej pełnowartościowy. Koszt
badania jakości oleju opałowego ponosi Wykonawca, o ile w wyniku tego badania okaże się,
że olej opałowy nie spełnia normy określonej w §1.
2. W przypadku określonym w §4 ust. 1 zd. 4 Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wyniku
badania, a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu koszty badania w terminie
7 dni od daty wezwania. Niezależnie od tych kosztów Wykonawca zobowiązany jest dokonać
na swój koszt natychmiastowej dostawy oleju opałowego wolnego od wad, w ilości odpowiadającej ilości oleju opałowego dostarczonego Zamawiającemu jako nieodpowiadający warunkom
określonym w §1.
§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
dostarczonego oleju opałowego lekkiego.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności niezgodność oleju opałowego lekkiego
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. W przypadku wady dostarczonego oleju opałowego, Wykonawca wymieni wadliwy olej opałowy na nowy, w ciągu 24 godzin od dnia żądania wymiany.
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku,
licząc od dnia odbioru oleju opałowego lekkiego, natomiast uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
prawne oleju opałowego lekkiego wygasają z upływem roku od chwili, gdy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady.
§6
1. Cena pierwszej dostawy obliczona zostanie według ceny zadeklarowanej w ofercie i wyniesie:……zł brutto za 1 litr oleju opałowego lekkiego x ilość oleju opałowego lekkiego w dostawie.
Cena uwzględnia wszelkie podatki.
2. Cena oleju opalowego lekkiego wskazana w ustępie 1 będzie się zmieniać w wyniku :
- zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień dostawy),
- ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT (w dniu podpisania umowy stawka podatku VAT
wynosi 23%).
3. Na ceny kolejnych dostaw oleju opałowego lekkiego złożą się ostatnia, dostępna przed datą
dostawy cena brutto producenta oleju opałowego (grzewczego) podana w jego cenniku oraz
zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę stała marża brutto i stały opust udzielony z opustu
uzyskanego przez Wykonawcę od producenta, wg wzoru:
Cena dostawy (zł/litr) = [(ostatnia dostępna przed datą dostawy cena producenta oleju
opałowego brutto (zł/m3) : 1000) + stała marża brutto (zł/litr) – stały opust Wykonawcy
(zł/litr)] x ilość oleju opałowego w dostawie.
Stała marża brutto doliczana do 1 litra oleju opałowego lekkiego, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, wynosi: ………………………....zł.
Marża uwzględnia wszelkie podatki.
Od ceny 1 litra oleju opałowego zostanie odjęty stały opust wysokości: …………..… zł
udzielany z opustu udzielanego Wykonawcy przez producenta.
4. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 stopni
Celsjusza.
5. Osobami odpowiedzialnymi za potwierdzanie realizacji dostawy po stronie Zamawiającego są:
- w przypadku dostawy oleju opałowego do szkół – dyrektorzy szkół.
- w przypadku dostawy oleju opałowego do pozostałych obiektów – upoważniony pracownik
Urzędu Gminy w puszczy Mariańskiej.

§7
1. Wykonawca wystawi fakturę VAT za każdorazową dostawę oleju opałowego lekkiego, której
płatnikiem będzie:
- Gmina Puszcza Mariańska, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1
NIP: 836-15-14-865
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Puszcza Mariańska, 96-330 Puszcza Mariańska ul. Konstytucji
3-go Maja 3
NIP: 838-17-15-5612.
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Bartniki, Bartniki, ul. Miodowa 47, 96-332 Radziwiłłów
NIP: 838-17-15-578
- Szkoła Podstawowa Waleriany, Waleriany 24, 96-330 Puszcza Mariańska
NIP: 838-16-48-847
- Szkoła Podstawowa Michałów, Michałów 39, 96-330 Puszcza Mariańska
NIP: 838-16-48-770
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT, z tytułu realizacji niniejszej
umowy bez podpisów Zamawiającego oraz dostarczania faktur VAT listem poleconym na adres
Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek
ustawowych.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.
6. Zamawiający zapłaci wyłącznie za dostawę zamówionego przez siebie oleju opałowego
lekkiego.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Odbiorcy kary umowne:
a) 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100) gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 10% wartości jednorazowej, zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
przez Wykonawcę dostawy, w stosunku do terminu dostawy określonego w §1 ust. 3 umowy,
c) 10% wartości jednorazowej, zamówionej dostawy z tytułu niewłaściwej jakości oleju opałowego dostarczonego w zamówionej partii oleju.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego potrącenia wszystkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie z wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonaną dostawę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego ponad
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.
§9
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy
także w przypadku gdy:
a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 2 dni robocze,
b) Wykonawca powierzy realizację dostawy innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego,
c) Wykonawca dopuści się rażących zaniedbań przy realizacji dostawy.
2. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§10
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie określonym w §1 ust. 2 § i 6 ust. 2 umowy.
§11
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny.
§12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla Zamawiającego
i Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 3

Oświadczenie

dotyczące zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2013,
w szacunkowej ilości 180 000 litrów.
Niniejszym oświadczam, że firma .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn określonych w art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz że treść art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
jest nam znana.

.............................................................
(PODPIS I PIECZĘĆ)

Załącznik nr 4

Oświadczenie
dotyczące zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2013,
w szacunkowej ilości 180 000 litrów.
Niniejszym oświadczam, że firma .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................
zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r Nr.223 poz.1655 z późń. zmianami)
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.............................................................
(PODPIS I PIECZĘĆ)

Załącznik nr 5

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
NARZĘDZI LUB URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB
BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA
NAZWA OFERENTA
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ADRES OFERENTA
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
NR TELEFONU: ..................................................... , NR FAX: ........................................................
Lp

RODZAJ SPRZĘTU
SPESCJALISTYCZNEGO
MARKA, MODEL)

(TYP,

ROK
WŁASNY PRODUKCJI DZIERŻAWIONY

WYDAJNOŚĆ
(TONAŻ, POJEMNOŚĆ)

Załącznik nr 6

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH
TRZECH LAT

NAZWA OFERENTA
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ADRES OFERENTA
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NR TELEFONU: ................................................... NR FAX: ............................................................

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW
(Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, DAT WYKONANIA, ORAZ ZLECENIODAWCÓW)
PODOBNYCH Z RADZAJU I Z ROZMIARU DO DOSTAW BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Lp

RODZAJ
DOSTAW

NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO

TERMIN
ROZPOCZĘCIA

TERMIN
ZAKOŃCZENIA

CAŁKOWITA
WARTOŚĆ

WARTOŚĆ ZA
KTÓRĄ
ODPOWIADAŁ
OFERENT

Lp

RODZAJ
DOSTAW

NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO

TERMIN
ROZPOCZĘCIA

TERMIN
ZAKOŃCZENIA

CAŁKOWITA
WARTOŚĆ

WARTOŚĆ ZA
KTÓRĄ
ODPOWIADAŁ
OFERENT

Załącznik nr 7

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2010r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.)
dotyczące zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2013,
w szacunkowej ilości 180 000 litrów.

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, że w stosunku do (nazwa Wykonawcy)
……………………………………....................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………….…… , nie otwarto likwidacji oraz w stosunku do niego nie ogłoszono
upadłości.

.............................................................
……………………………………………….
Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

