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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

2p.27 1l6l3lZEASl12

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonymw trybie

PRZETARG U NI EOG RANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art'l1 ust.8
ustawy z dtia29 stycznia}}}4r. _ Prawo zamówień publicznych

na:
E

Dostawa oleju opałowego v/ łącznej ilości 160 000 litrów na sezon
grze:wczy 2012/2013

-i Podstawa prawna:
: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
l Ustawy z dnia29 styczniaŻ004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz'U. z2010 r' Nr 113,

poz.759 ze zm.),zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
w skrócie ,' ustawąp.z.p.'' lub ,,Pzp'' oraz a\<tów Wykonawczych do tej ustawy.
Do cąmności podejmowanych ptzezZamavnĄącego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z drua 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93, zpóźn. zmianami), jeŻeli przepisy ustawy Prawo zamówień

i-" : publicznych nie stanowią inaczej '



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkoł
NIP: 796-25-91-373
Adres: ul. Radomska7,26_634Gózd
Strona internetowa: www.bip.gozd.pi
Numer telefonu: (48) 3Ż0 23 57
Numer faksu: (48) 320 23 57
Czas urzędowania : w poniedziałek w godzinach 7.30 - 16.00

od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w piątek w godzinach7 .30 - 16.00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia29 styczniaŻ004 r. Prawo zamówięń
publicznych(Dz.U' z2010 r. Nr 113,poz.759, ze zmianami), zwanej dalej ,, ustawąp.z.p.''
lub,,Pzpo'o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.1 1 ust.8 ustawy p,Z.p. .

\ ilI. oPN PRZEDMToTU zAMowIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w łącznej i|ości
160 000 litrów na sezon grzewczy 2012lŻ013 o parametrach nie gorsrych niż:
- wartość opałowa nie niższa nlż_ 41000 MJ/Kg
- zawartośc siarki nie więcej nlż _ 0rl %o

- gęstośó w 15o C max - 860kg/m3

Miejsca dostaw
l.Kotłownia przy Zespole Szkół w Goździe

ul. Starowiejska 130,26 -634 Gózd - 11ó 000 Litrów
( średnia jednorazowa ilośÓ dostaw oleju w litrach 20 000 )

2.Kotłownia przł' Publicznej Szkole Podstawowej
w Klwatce ,26 -634 Gózd - 22 000 Litrów
( średnia jednorazowa ilośó dostaw oleju w litrach 5 000 )

.l'i''' 3.Kotlownia przy Zespole Szkół
\t.1'.'- w Kuczkach Kolonii _ 22 000 Litrów

( średnia jednorazowailośÓ dostaw oleju w litrach 5 000 )

' Zamawtający zastrzega sobie , ze wielkości dostaw będą realizowane sukcesywnie i będą
regulowane w zaleŻności od warunków atmosferycznychw sezonię gtzewczyml)Izlz}I3 .

W trakcie trwania umowy minimalne jednorazowe dostawy _ 5 000 litrów .

Podane ilości mogąulec zmniejszeniu lub zwiększeniu .

Wykonawcazobowtązany jest do dostarczenia swoim transpor1em w sezonie grzewczym
20I2l20I3 do w/w kotłowni olej opałowy '

Dostarczane ilości oleju opałowego będą fakturowane w temperaturze referencyjnej 15 o C
zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr. 3 z 2009 r.
po2.110.
W celu potwierdzenia,,że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego 

' 
Wykonawca do każdej dostawy będzie załączał świadecfwo jakości lub

inny wiarygodny dokument (zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli
jakoŚci ) potwierdzającego, że dostarczony olej opałowy odpowiada przedmiotowi
zamówienia.



W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria
Iub zniszczeniewządzeń kotłowni olejowej, lub tez stwierdzi się niskąwydajność
opałową_ Wykonawca pokryje poniesione straty przezZamawtającego .

Nazwy i kodv dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamowień Publicznych ( CPV) :

> 09.13.51.00_ 5 olej opałowy

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznaó się
z oczekiu,aniami i wymogami Zarnawiającego oraz uzyskac wszystkie niezbędne
informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
wystąpió w trakcie rcalizacji zamówienia.

Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia -,, Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 160 000

litrów na sezon gtze\vczy 20L22a13 ll i od dnia podpisania umowy do 1,5.04.2013 r.

v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ OPIS SPoSOBU
DOKOI\IYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TY cH WARUNKoW :

l'" ' l.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,którry spełniają warunki udziału w
postępowaniuo o których mowa w art.22 ust.l ustawy Pzp:

l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a) Zaspełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej

działalności lub czynności, zamawiający uzna posiadanie :

- waŻnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Zarnawiającv nie wyznaaza szczegółowych warunków w tym zakresie.
l'.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia .

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
l. .Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.
Zarnawiający nie wyznaczaszczegółowych warunków w tym zakresie.

; 
- . 2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyrktórzy spełniają warunek udziału

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.l ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienta,każdy
z warunków określonych w pkt. i ' 1. _ 1.4. winien spełniaó co najmniej jeden ztych
wykonawcow albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt.2 powinien spełniaó kłŻdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powofujący się przy vłykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udziaŁ w realizacji części
zamówienia, jest zobowiązarry udowodnić zama-wiającemu, iz będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiajac pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z ntch przy wykonyłvaniu zamówienia.



ocena opisu sposobu spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję Przetargowąpoprzez analizę
złoŻonych dokumentów lub oświadczeń oraz pełnomocnictw przy zastosowaniu formuły
spełnia/nie spełnia, z zasttzeżenięm art.Ż6 ust. 3 ustawy p.z.p.

vI. WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMBNTOW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

A. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŻy
zaŁączac:

1.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w ut.LŻ. ust.l ustawy Pzp wg wzoru tazał. nr 2 do SIWZ (oryginał);

2.Wazna koncesja na obrót paliwami ciekłymi ;

Wykonawca powofujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziafu w
postępowaniu na potencjał irrnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji częŚci
zamówienia, jest zobowiązarty udowodnić zanawiającemu, tŻbędzie dysponował zasobami

r:.-.'-' niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiajac pisemne
{.- ' ' zobowięanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonyłvaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przezwykonawców ubiegających się wspolnię o udzielenie
Zamowienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kaŻdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.i składa co najmniej jeden ztychwykonawcow albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.

B. w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniazpostępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art'24 ust.1 ustawy naleŻy

. złoĄc następujące dokumenĘ w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
- zgodność zoryginałemptzezwykonawcę lub osobę upowaznionązzachowaniem sposobu

reprezentacji:

l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenlazpostępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzolu nazał. nr 3 do SIWZ
(oryginał);

\." 2.Aktualny odpis z KRS w celu wykazaniu 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 firycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.l
pkt 2 ustawy;

3.Aktualne zaśvnadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawcanie zalega z opŁacaniem podatków lub zaświadęzenie, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

JęŻęliwykonawcamasiedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o klórych mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscę zam|eszkarria,
potwierdzaj ące odpowiednio, ze :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegazuiszczeniem podatków, opłat, albo Że uzyskał przewtdziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty za|egłych płatnoŚci lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
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Dokumenty, o klórych mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
ptzed upływem terminu składania ofęrt. Dokumenty' o których mowa w lit. b powinny byc
wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jezeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyzej, zastępuje się
je dokumentemzawierającym oświadczęnie złoŻoneprzed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zarrńeszkania osoby lub kraju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania _ wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspolnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa kuzdy z wykonawców oddzielnie.

vII. INFoRMACJE o SPoSOBIE PoROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGo
Z wYKoNAwcAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU oŚwrłnczEN LUB
DOKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE oSoB UPRAWNIoNYCH Do
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówięnia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamawiający i wykonawcy przekazująpisemnie lub faksem, zzastrzeżeniem
pkt.3.

3. Forma pisemna zastrzeŻona jest do zfoŻenia oferty wrazzzałącznlkami, w tym oświadczeń
i dokumentÓw potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych ptzez zamal*lającegl oraz pełnomocnictwa.

4. JęŻęIi zamawiający lub wykonawca ptzekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomlenla oTaz

informacje faksem, kuŻdaze stron naŻądanie drugiej ntezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Domniemywa się, iz pismo wysłane przez zamawiąącego na numer faksu podany przęz
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umozliwiający zapoznanie się wykonawcy
z treŚciąpisma, chyba zę wykonawcawęZwany przezzamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt. 4 oświadczy, iz ww. wiadomości nie otrzymał.

6. Korespondencję zu,iązanązniruejszym postępowaniem, należy kierować na adres :

Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48 320-23-57

7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Tuzimek Jerzy

- Tel. 48 320-Ż3-57, godz. 7.30 - 1 5.00

vilI. oPIs SPOSOBU UDZIELANIA WYJłŚNIBŃ TREŚCI SIWZ:
1. Wykonawcamoże zv,rociĆ się do zanawiającego z pisemnąprośbą_ wnioskięm

o wyiaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie , nie pozniej jednak niz
Ż dniprzedupływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie, przesyłając
treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowanta oIaz umieści taką
informację na własnej stronie intemetowej wrłrv.bip.gozd.pl - pod warunkiern, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie pózniej niz do końca dnia,

w ktorym upływa połowa Wznaczonego terminu składania ofert .

2. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych juz wyjaśnień, Zantawiający moŻe
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznan|a.
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3. Zamavłiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu

wyj aśnienia treści SIWZ.
4. JeŻe|iw wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej. do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

jest niezbę'dny dodatkowy czas nawprowadzenie zmiarr w ofertach, zamavłiający
"przedŁuŻy'termin składania ofert i poinformuj: o tylwykonawców, którym przekazano

SIryZ oraz umieści takąinformację na własnej stronie internetowej rvrł'rv.bip.gozd.pl .

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium '

x. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Ustala się, Że składający ofertę pozostaje nią związany.przez 30 dni ' Bieg terminu

związanii ofertąr oip oórynu rię *'- z upływem terminu składania o fert.

2. Wykonawca samodźiehie lub na wniosek zamawiającego moze przedłuŻyć termin_ 
,iię*ia ofertą ztyrnŻe zatnawiający moŻetylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upłylvem termiriu zwięaniaofertąż*'o"ie się do wykonawców o wyraŻenie zgody na

pr'.ałoz.''ie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuzszy niż 60 dni'

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAMA OFERT:

1. oferta musi byó sporządzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŹności'

2. oferta wr az z zaŁącznikami musi by c czytelna'

3. oferta wTazzzaŁącznikami musi byó podpisanap1zęzosobę upowaznioną do

re:prezentowania i*ykonu*.y. Upowazniónie do podpisania oferty musi byÓ dołączone do

oferty' jeŻdlinie wynika ono z innych dokumentów zaŁączonychprzez wykonawcę'

4. Jezeii ósoba/osobypodpisująca ofertę dziaŁana podstawie pełnomocnictwa, to

pełnomocnictwo io 
''',''i 

wswej treści jedno znacznie wskazywać uprawnienie do

|odpisania oferty' Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi byÓ zŁoŻone

w oiyginale tub kopii poświadczonej zazgodność z oryginałem.

5. oferta wlaz z załąćzrttkarrti musi być sporządzonaw języku polskim .KaŻdy dokument

składający się na or"'tę sporządzony winnym językuniz język polski winien byc złoŻony

wTaz ztfumaczeni.* nu ję'ylrpolski, poświadczo nym przez Wykonawcę' W razie

wątpliwościuznajesię,iżwersjapolskojęzycznajestwersjąwiązącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogąbyć złoŻonę w oryginale lub kserokopii

potwierdzó nej zazgodność z ory ginałem przez Wykonawcę'

7.Żalęcarię, uv r.Jł"u zav'LerąąclJutąt ot*ięk treśÓ strona oferty była podpisana lub

parafowana przezwykonawóę. ruzau poprawka w treści oferty, aw szczególności kaŻde

przerobienie, przekreslenie, użupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc

powinny być parafow ane przez Wykonawcę'

8.Żaleca'ię,-uuy strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponrrmerowane'

W treści óf..ty winna być umieszclonainformacja o ilości stron'

9, Zalecasię skorzystanię zwzoru formularza ofert w cęlu uniknięcia błędow przy

składaniu ofert ( wzar zał. nr'l)
10. w przypadku, goy i''ro'* acje zawarte w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu pńepisów ustawy o zwa1czaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych

wykonawc u rurtirćgu, Że nie rno gą byÓ udostępniane innym uczestnikom. po stępowania'

muszą być ornu"roir"' klauzul ą,, informacj e stanowiące taj emnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnla 1ó kwietnia 1993 t. o z:waIczartiu nieuczciwej

konkurencji ( Dz. lJ. z2OO3 r. nr 153 poz. 1503 ) ', 
i.dołączone do ofefty' zaIeca się' aby

były trwdó, oddzielone spięte. Zgodnie ztymprzepisem p'zęZtajemnicę przedsiębiorstwa

rózumie się nieujawnione aó wiadomości publicznej informacje techniczne'

technologic zne,"orgarizacyjneprzedsiębio}sMa lub inne'informacje posiadające wartośÓ

gospodarczą co do"któ.y.ńp.".asiębiórca podjął niezbędne działaniaw ce1u zachowania

ich poufnoŚci'
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ll'.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowaniem i złoŻeniem oferty.

!2.ZŁożerue więcej niż jednej oferty |,lb złoŻenie oferty za'wierającej propozycje altematywne
spowoduj e odrzucenie wszystki ch ofert złoŻony ch ptzez wykonawcę.

l2.Wykonawcawskaze w ofęrcie tęczęśc zamówienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

13. Na ofertę składają się:
a) formularz oferly (zał. nt 1 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art.2Ż ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( zał. rlr 2 do SIWZ ).

c) waznakoncesja na obrót paliwami ciekłymi
d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.7 ustawy Pzp
(zał.nt 3 do SIWZ).

e) aktualny odpis z KRS ( w przypadku podmiotów zobowiązanych do wpisu w KRS),
w cęlu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. l
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób ftzycznych oświadczenia
w zakresię urt.Ż4 ust.1 pkt 2 ustawy.

f1 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawc a nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewtdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie naraty zaległych płatności

lub wstr4łnanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niz 3 miesiące ptzed upływem terminu składania oferl.

g) parafowany ptzez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznikanr 5 do SIWZ.

h) dokument określający cenę producenta oferowanego paliwa na dzień Ż4,09,Ż0t2 r.

i) dokument określający zasady reprezentacj i oruz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeŻeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - takze pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisanę przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:

1. oferty musząbyó złoŻone w siedzibie Zamavłiającego w Gożdzię przy uL Radomska 7

- pokój nr 102, w terminie do dnia 26.09.2012 roku do godz.12: 00 .

2. ofertę naleŻy umieśció w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno być, oznaczone nazwą
(frrmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździę ul. Radomska7,26 _ 634 Gozd oraz opisane:

rorerto ot'zymanapruęzZartavnającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

nazłva ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespól Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7

26 _ 634 Gózd

,'Dostawa oleju opałowego w łącznei ilości 160 000 littów na sezon gtzewczy 2012/2073 ,,

Nie otwieraćprzed dniem 26.09.201Ż r., godz. 12: 00

zwrócona wykonawc y bez otwierania.
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4. WykonawcamoŻe wprowadzić zmiany,poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej

oferty pod warunkiem, Ze Zunawłający otrzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

zsnianprzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być

złozonówedfug takich samych zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem', ZMIANA''. Ęop.'ty oznaczorLe,,ZMIANA'' zo Staną otwarte przy

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmtany i po stwierdzeniu poprawności

procedury dokon1łvan ia zmiart, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upĄ'wem terminu składania ofert wycofać się z
po'tępo*un ia poprzez złoŻenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak

wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Koperty
ożnakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na

lopercie wycofanej oferty. Koperty z ofeftamiwycofanymi nie będąotwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamavłiającego przy ul. Radomskiej 7, w Gożdzie,
w pokoju nr 105, w dniu Ż6.09.2012 r. o godzinie 12: 00 .

2. Bezpośrednio przedotwarciem ofertZamawiający poda kwotę, jaką zamietzaprzeznaczyć
na sfinansowanie zamÓwienia.

3. Podczas otwarcia ofertZama'wiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców'

informacje dotyczące ceny 
' 
terminu wykonania zamówienia' warunków

płatno ści zaw arty ch w ofertach.
4. otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyÓ w sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

Xry. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I UPUSTU :

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia nalezy przedstawić w,, Formularzu

ofertowym 
',, 

(stanowiącym załączniknr 1 ) do niniejszej specyfikacji . Wykonarł'ca

winien olaeślić wartość poszczegoLnych pozycji oferty wg. wskazówek określonych

w formularzu .

2.KaŻdy wykonawca określa cenę na podstawie cen producenta z drua24.09.2012 r.

3. Wysoko ś ó upustu pozo staj e niezmienna pr zęZ okre s ob owięyw ania rrmowy.

4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków zamówienia, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne

dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oIaz uwzględnić inne

opłaty i podatki .

5. Wynagrodzenie brutto zarca|izację całego zamówienia podane w ofercie ustalone ma

zostać w oparciu o zakres podany w SIWZ.
6. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny byÓ liczone z dokładnościądo

dwoch miejsc po przecinku.

xv. oPIs KRYTERIÓw, rrÓRYMI ZAMAyIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawtający będzie się kierował kryterium

ceny brutto zarea|izację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa i podanej w 
', 

Formularzu ofertoWYffi,, ( zał. nr 1 )

2, Zanajkotzystntejszązostanie ułnanaoferta znajntŻsząceną ( brutto) , obejmującą

r ealizacj ę cało ści zamówienia .



xvl. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zarnawiający udzieli zamówierria wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oruzw niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako nijkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryteria wyboru.

2. o odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej ofeĘ, zamawiający zawiadomi

niezwłocznie wykonawców, którzy złoŻyIi oferty w przedmiotowym postępowaniu,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

s. Ńiezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,

ktorzy złoŻyltoferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje,

okreśione w art.9}ust.1 pkt.1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

na własnej stronie internetowej www.bip.gclzd'pl i w swojej siedzibie na ''Tablicy
ogłoszeń''

4. D; wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja

o miejscu i terminie zautarcia umowy .

5. Zamawiający zawrue umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŻeli

zawiadomienie to został.o przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 _ dni
- jeŻelizostało przesłane w inny sposób, z zastrzeŻeniem art' 94 ust.Z pkt 1 lit. a) orazpld 3

lit. a . ) oraz art. 183 ustauy PzP
6. JeŻeltWykonawca, którego oferta zostaławybrana, uchyla się od zavłarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczetiana|eŻytego

wy[onania umowy' ZamawnjącY moŻe wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostĄch ofert bezptzeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

xvil.INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PowINNY ZoSTAC
DOPEŁNIoNE Po WYBORZE OFERTY w CBLU ZAWARCIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PIJBLICZNEGo:

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23

ust.1 ustawy Pzp) _ zamavłiający przed podpisaniem umowy zaŻąda złoŻęnia umowy

regulującej współpracę tych wykonawców .

XV[I. WYMAGANIA D OTY CZ ACE Z ABEZPTE CZENIA NALEZYTEG O
WYKONANIA UMOWY:

Zamawiającyniewymagawniesieniazabezpieczenia.

xlx.ISToTNE DLA sTRoN POSTANoWIENIA, KTORE ZOSTANĄ
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAwIERANEJ UMowY w SPRAwIE
złvrÓwńNn PUBLICZNEG9, oGoLNE wARUNKI UMowY ALB6 wZoR
UMowY, JEŻELIZAMAwIAJACY wYMAGA oD wYKoNAwCow, ABY
ZAWARL Z NIM UMowĘ w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH:

1. Istotne postanowienia umowy określone zostaŁy w załączonymwzorze umowy
(zał. w 5 do SIWZ) .

2. Cena brutto za 1|itr oleju opałowego ustalona w wyniku postępowania przetargowego

b ędzie ob owiąz1łv ałz przy pierw szej d o stawie.

3. N; dostarczony olej opałowy Wykonawca udziela stałego upustu od ceny producenta.

4. W do staw ach rcalizowanych w terminach póżniejszy ch Zamawiaj ący przewiduj e

mozliwośÓ 1rTLlarry treści umowy zgodnie z art. I44 ustawy p.z.p. w zakresie zmiany
cen, Nieodzownym warunkiem do zmiany cen jest zmianacen przez producenta lub



akcyzy ustalonej pruez organy państwowe' publikowane na stronach intemetowych
producenta na dzien rea|izacji dostawy oleju do Zarnautiającego . KaŻdorazowa zmiana
cen wymagaćbędzie podpisania aneksu do zawartej umowy .

5. Aneks do umowy wynikający zkonięczności zmiany cen sporządza Wykorrawca, przy
czym Zamawiający dokonuje sprawdzenia prawidłowości na podstawie dokumentów
załączonych do ANEKSU .

6. Dostawca do składanej Faktury dołączy dokument stwierdzający zmianę ceny
u producenta, i o takąkwotę obnizy lub podwyższy cenę sprzedaŻy jednego litra oleju
opałowego.

Xx. PoUCZENIE o ŚnooxłCH oCHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwCY w ToKU POSTĘPOWANIA
o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

Wykonawcom' a także innym osobom, jeŻell ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub moze doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przezzamawtającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.Z ustawy z dnia}9 stycznia
Ż004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz'U. z20I0 r. nr l13, poz' 759 ze zm)
przysługuj e odwołanie v,ryłącznle wobec czynności :
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

{" 2) odrzucenia oferty odwołującego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał za|iczekna poczet wykonania zamówienia ( art.
I51a ustawy z dnia 29 sUcznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznyclt)

xxII. opis części zamówienia' jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych:

. Zamawiający nie podzielił zamowienia na części w związku z czw nie dopuszcza składania

" ofert częściowych '

' xxIII .Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
wart.67ust. 1pkt6i7lubart.134ust.6pkt3i4ustawyp.z.p.jeżeliZamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień

Żałrravłiającv nie przewiduje mozliwości udzielenia zamówień uzupełniających

.r. XXIV. Opis sposobu pnedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
{

jakim muszą odpowiadać oferty wariantoweo jeżeli Zamawiający dopuszczaich
składanie :

ZarnawiĄący nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

xxv. Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego' jeże|i
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się dro gą elektroniczną:

Zunawiaj ący ni e dopus Zcza p or o zumiewania si ę dro gą elektroni czną.

xxvl. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone roz|iczenia
międry Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenie między Zarrla-wtĄącym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXV[.Informacja na temat aukcji elektronicznej :

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b
ust.l ustawy p.z.p.
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xxvu. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli

Zamavłiający przewiduje ich zwrot z

Zama.wiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxvul. Żądzniewskazania przezWykonawców w ofercie części zamówienia, których

wykonanie powierzy podwykonawcom :

Zamawiający ządawskazania przezWykonawcę, w ofercie części zamowienia, które

wvr.o"u*.a po*ierzy Podwykonawcoln. Brak informacji w tej sprawie będzie oztaezŃ,

iz Wykonawóa nie zimierzapowierzyć Żadnej części zamówienia podwykonawcom'

Xxx. określenie części zamówieniao która nie może być powierzonil podwykonawcom;

Zarrtawtający nie określił, która częśc zarnówienia nie moze być powierzona podwykonawcom'

XXX. Dodatkowe Postanowienia:

Zanawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiijący nie pr'e*iduje podpisywania innych dodatkowych umów, porozumień niz

Umowa ź \*yt onu*cąktóry zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do SIWZ są :

I.Załączniknr 1 - Formularzoferty,
2. Załączruk nr 2 - oświadczenie, zgodnie z art.22 ust.1 i 2 ustawy,

3. Załączruk nr 3 - oświadczenie, zgodnie z ut'Ż4 ustawy,

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie osoby ftzycznej prowadzącej dziaŁalność gospodarczą

5' Załącznik nr 5 - Projekt umowy'

Gózd, dnia / 7.09.2012 r.

ZATWIERDZONA


