
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

-^'''ćl.>2p.34115t"-IZEAStlO

w postępowaniLr o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PMETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty okeślone w przepisach lłydanyclr na podstawie afi.] ] ust-s

ustawy z dnia 29 stycznia2al4't. Prawo zamówień publiczrrych
na:

Dostawa oleiu opałowego w ŁącŻne1ilości 180 000 litrów na sezon
gftewczy 2070 / 2077

Podstawa prawna:
Postępowanie o udzle1enie zamówienia publicznego prowadzonejęst na podsta\łię przepisów

ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t' j. Dz' U' z 2010 r. Nr 113'

poz' 759 Żę lzrn')' zwanęJ w da-lszej części Specyfikacji Istotnych Waruntów zamórłjęnia
w shócie,, ustawąp'z'p.'' lub 

'' 
Pzp'' oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Do czynności podejm olłanycb' ptzez Zarnasviającego i wykonawców w postępowaniu o

udzielenie zamówienia stosu'je się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 I. Kodeks
Cnvi]ny ( Dz. U' nr 1 6' poz,93 

' 
z póżn, zmianami)' jężeli przepisy rrstaw} Pra\ło 7amó$ień

publicznych nie stanowią inaczej '



I. NAZWA oR_ĄZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo

NaŻwa : Zespół Ekonomiczrro Administracyjny Szkół
NIP: 796-25-91-3'73
Adręs: ul. Rądomska 7,26 - 634 Gózd
stlonaintęmetowa: łrłrł''bip.eozd.p1

Numer faksu: (48) 320 23 57
Czas urzędowania : w poniedziałek lv godŻinach 7.30 - 16'00

od wtolku do czl!'ańku' wgodzinach 7.30 - i5.30
w piąlek w godzinach 7.30 - 16.00

tr' TRtaB I-IDZIELENIA ZANIÓWIEMA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego plo\ładzone j est w tr}óię prŻetalgu
nieoglanjczonego, na podstalYię usta\ły z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Pran.o zamó\łjeń
pubiiczrrych ( Dz. U- z 2010 I. NI 113, poz' 759, ze zrnianarni), zwanej dalej ,, ustawąp.z.p.''
lub ,,Pzp" o wartości łącznej nieprzekaczającej łfTa]żonęj \ł złotych ró\łnowafiości kwoty
okęślonęj w przępisach w}danych na podstawię art.11 ust.s ustawf,- p.z'p. .

Iu. oPIs PRZEDMIoTU ZAN{Ó$IIEMA
Przedmiotem zamórvienia jest dostawa oleju opałowego w lącznej ilości 180 000
li{fów na sezon grzełłcr:y 20I0l20I1 o parlmetlach niegorszych niż:
- waltość opało\ła nie niźsza niż-41 000 MJ/Kg
- Żawa.rtość sialki nie więcej nż _ 0'1 7o
- gęstość \ł' 15o C max - 860kg/m3

Miejsca dostaw
1.Kotłownia przy Publicznej szkole Podstalvow€j

wGoździe,ul.starowi€jska130,26-634cózd' - 130 000 Litrów
{śEdnil jednorżÓłailość dostaw olejLlwl]fiach 20000)

2.Kotłownia przy Publicznej szkole Podstawowej
w Klwatce,26 -63,l Gózd - 25 000 Litrów
( śEdnia jednorrołx i]ość doslaw olejułljtlach 

'000)

3.Kołłownia przy Publicznej szkole Podstawowej
w Kuczkach - 25 000 Litrów
( śĘdnja j€dno@owa jlość dÓstał o]eju w ]itr'ach 5 0o0 )

Zamawiający zastrzega sobię , ze wielkości dostaw będą realizowane sŃcesyrłnie i będą
Iegulolvane w zalężności od warunłów atmosferyczrych lv seuonie gŹewcz}łn 2010/2011 .

w t.akcie trwania umowy minimalne jednomzowe dostawy _ 5 000 litrów .

Podano ilości mogą ulec mlniejszeniu lub zwiększeniu .

Wykonawca zobowięany jest do dostarczenia swoim tralrspoatem rl' sezonie glzewczym
2010/2011 do w kolłowni olęj opało1\y.

Dosta.rcŻanę iiości oieju opałowego będą fakturorłane w tempęnturze referenc11jnej 15 " C
zgodnie z usta\łą z dnia 06 gldnia 2008 r' o podatku akcyzow)m ( Dz' U. Nr' 3 z 2009 r.

poŻ. l10'
W celu potwierdzenia, źe dośtawT odpowiadają vymaganiom określonym przez
Zamawiającego , 

-ilYkorra ca do każdej dosta\rT będzie zalączat śrviadectwo jakości lub
inny wiarygodny dokument (zaświadczenia podmiotu upra\ynionego do kontroli
jakości ) potiyi€rdzającego, że dostarczony olej opalowT odpowiada prz€dmiotowi
zamówienia.



\\_ przypadku dostafczenia o1eju opałowego złej jakości' $'w}Tliku czego nastąpl a\ł'ana

1ń zniszczenie urządzeń kotłowni olejolvej, lub też stwieldzi się niską rładajnosć
opałową' Wykonawca poĘ.je poniesione straty przez Zama\łiającego .

Naznry i kodv dotyczące przedmiotu zamórł'ienia olaeślone we Wspólnpr Słorłliku
Zamórvień Publicznych ( CPV) :

) 09.'l3.51 .00- 5 olej opałowy

w ce1u prawidłowego spolządzenia ofety, Wykonawca powinien zapoznaó się
z oczekiwaniami i wymogami Zamawiającego oraz uzyskaó wszystkie niezbędne

infomacje' co do ryzyka' tludności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą

wystą)ió w takcię lealizacji zamówlenia'

Iv' TERMIN WYKoNANIA ZAMÓW]ENIA

Temin wykonania zamó\ł'ienia _,, Dostawa oleju opałorvego vr łącżne' ilości 180 000

litrów ńa seŻon g!Żewczy 2010/20LL,,; od dnia podpisarria rrmowy do 15.04.20-11 r'

v' WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRĄz oPIs sPosoBU
DoKoN\'\\ A \ l Ą ocEN \ SPELN l ĄNl A TYCH \ł ARL]N Kó\Ą :

1.w postępowaniu mogą wziąć udzial wykonawcy, któźy spehiają war'unki udzialu w
postęporvaniu, o których morva w art.22 ust.1 ustaw}'Pzp:

1.1.Posiadają uprawnienia do wykon}ry[nia określonej działalności lub cz) ntrości
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a) Za spełnienie walunłu posiadania uprarłnień do w1kon1'wania okeśLooej

działalności lub czymości, zamawiający uzna posiadanie :

'ważnei koncęsji na obrót paliwami ciekłymi
1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do $Tkonania zamówienia,

Zamawiający nie vyznacza szczegółowych warunków w t}'rn zakesie.
1.3.Dysponują odporvicdnim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

nykonania zamówienia .

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunłów w Ęm zakresie'
1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapełYniającej wykonłnie

zamówielri'.
Zamavriaj ący nię wyznacza szozegółorł1ch warunków' w tym Zakręsie.

W prz',padku wykonawców wspólnie ubiegających sję o udzielenię zamówienia, kżdy
z walunków okeślonych w pkt' 1'1' 1'4. winien spehriaó co najmniej jeden z Ęch wykonawcó'ł'
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie'

wykona{ce powołujący się prą i!yl(a41,vaniu spełięnia wa.ru11kó$' udziafu w postępo\łaniu a
potencj ał innych podmiotów, którc będą brały udział w realizacji części zamówienia. przedkłada

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres kor.]slal'a z riclr prĄ \Ą)konyvaniu 7ańó\^:enia'

2.W postępowaniu mogą rvziąć udział wykonawcy' którzy spełniają warunek udziału

w poitępówaniu dotyczący braku podstaw do $Tkluczenia z postępowania o udzi€lenie

zamówienia publicznego rv okolicznościach, o których mowa w art.2il ust'1 usta$T Pzp'

W prąpadku wykonawców wspó lnie ub iegaj ących się o udzielen ie zamólvien ia warunek okreś1ony

w pkt'2 powinien spełniać każdy z $ykonawców samodzielnie.

ocena opisu sposobu spełniania waruŃóv' rłyaaganych od 'Wykona\ł'cy w postępo$ alfu
o zamówienie pubiiczne Zostanie dokonana przez Komisję Pzetargowąpoprzez analizę

złożonych dokumęntórv 1ub oświadczeń oraz pehlomocnictw pzy zastosowaniu fotmuły

spehia/nie spełnia, z zastrzeżeniem ań.26 ust.3 usta\łl p.z'p'



vI. WYKAZ oŚwIADczEŃ LUB DoKUMENTÓW JAKIE MAJĄ
DosTARcZYc wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARL]NKÓW UDZIAŁU W PoSTĘP0WANIU:

A. W celu potwierdzenia Spęłniania tl'afuntów udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:

1.oświadczenie wykonawcy o speŁ1ieniu lłarunlrów udziału rł postępowaniu okeś1onym
w ań.22. ust.1 Llstawy Pzp wg wzolu na zał. nr 2 do SIWZ (oryginał);

2. Ważna koncesja na obrót palirłani cieĘmi ;

Wykonawca powołuj ący się przy wykazywaniu spełnienia ł'aruŃów udziału
w postępowaniu na potencjał inrych podmiotów' które będą brały udział w rea1izacji części
zamówienia' przedkłada pisemne zobowiązanię imych podńiotów do oddania mrr do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich pĘy wykon}-waniu
Ża.'nówięnia'

w pź1padku ofeńy składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o rrdzielenie
Zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kżdego z waruŃów, o których mowa
w alt'22 ust. i składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo rvszyscy ci wykonawcy
wspó1nie'

B. W ce1u iłykazania braku podstaw do wykluczenia z poste.polłania o udzie1enie
zamówienia wykonalvcy w okoIicznościach, o których mow'a W art'24 ust' 1 ustawy na]ezy
złołó następujale dokumenty w formię oryginału lub kserokopii poświadczonych Ża
zgodność z oryginałem przez rvykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu
reprezentacji I

1.oświadczenie o braku podstaw do rłYkluczęnia Ż postępowania z powodu niespełnienia
\\,'arunków' o których mouą w afi. 24 ust.1 usta\ły Pzp' wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ
(oryginał);

2.Ałfua]ny odpis z właściwego rejestru,jeżeli odrębne przepisy wymagająrłpisu do rejestru,
w celu lłykazaniu braku podstaw do wyk]uczenia w oparciu o ań.24 ust.1 pkt 2 ustaŁv,
\łystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy pŹed upł}nvem teminu składania ofeń,
a w stosunku do osób fizycznych oświadcze ie }v zaklesie alt 24 ust.l pkt 2 ustawy;

3.Ałtualne zaś'wiadczenie właściwego naczelrrika urzędu skarbowego potwieldzające' że
w1konawca nie zaiega z opłacaniem podatków lub zaślłiadczenie. że uzyskał przewidziałe
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnie na raĘ zaległych płatności lub wstr4'manie
w całości wykonarria decyzji właściwego organu _ lł}'stawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upł}'wem tęrTninrr składania ofelt'

Jeże1i wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania poŻa tęry'torium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dohrmentów, o których mowa W pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumęnty lłlstawionę $'' kaju. w którym ma siedzibę lub miejsce zamięszkanic.
potwięIdzające odpo\łiędnio, że:

a) nie otwalto jego likwidacji arri nie ogłoszono upadłości,
b'1rie zalega zliszczeniem podalków, opłat, a1bo że uzyskał przewidziane pra\łem

zwoLienie, odloczenie lub rozłożęnię na raty Ża1egłych płatności lub wstrz}rrrarrie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w lit' a powinny być wf'stawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
pŹed upbnvem terminu składania ofeń. Dokumęnty, o których mowa w lit. b po\.vinny być
wystawione nię ł'cześniej niż 3 miesiące przed up\wem tenrrinu składania ofert.



Jeżeli w kraju zanieszkania osoby 1ub w kraju, w Ltór;nrr wykonawca ma siedzibę 1ub
miejsce zanieszkania nie w1daje się dokunentów. o których mowa pow}.żej. zastępuje się
je dokumentem Żawierającym oświadczenie złożone przed notańuszem' \ł'łaści\łyIn olganem
sądoĘ.m, adminisfuacyjnym albo orgarrem sźtmoŹądrr Żawodolvego lub gospodalczego
odpowiednio miejsca zanrieszkania osob1' iub kaju' lv kóryl wykonawca ma siedzibę iub
mięjsce zamięszkania - uystawione Z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokunentów.

w pż}padku ofefiy składanej przeŻ \łykonawców ubiegających się wspólnie o udzielełie
zamówienia publicznęgo. dolQnęnty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega
rł1'kltrczeniu składa kazdy z wykonawców oddzie1nie'

vII. INFoR}ŁĄCJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWAMA sIE ZAMAWIAJACEGo
Z wYKoNAwcAMI oRĄZ PRZEKAZI.WANIU oŚwIADćznŃ lun
DoKUMENTóW, A TAKżE WSI(M'ŁNIE osÓB UPRĄWNIoNYCH Do
PoRozUMIEwANIr{ sIĘ Z wł'KoNAwcAMI:
1. Niniej sze postępowanie j est prowadzone $, j ęzy'ku polskim '
2. W postępowaniu o udzielenie zamórłienia oświadczenia, wnioski, zawiadomieoic oraz

informacje zamawiający i wykonarł-cy przekazują faksem, a następnie pofwieldzają
pisemnie.

3. Jeże]i Żamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, rłtrioski, zawiadonienia oraz
informacje faksem. każda ze stron na ża3anię drugioj niezrłlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4. w pż)padku bra_ku potwięrdzęnia otŹymania wiadomości przez rłykonawcę,
zamałjający domlriemą iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany
przez wykonalvcę zostało mu dolęcŻonę w sposób unrożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z tfeścią pisma.

5. Korespondencj ę związaną z ninięj sz}m postępowaniem, naleŹy kięrować na adres :

Zespól Ekonomiczno Adminiqtrac} jby
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks; 48 320-23-57

6. osoba uprawniona do porozumiewania się z r.łakonawcami: Pan JózefDrab
Te1. 48 320-23-57, godz.7.30 15.00

vI ' oPIs sPosoBU UDZIELANIA wYJAŚtcIrŃ rREŚcI sIwz:
1. wykonawca może zvrócić się do zamaiviającego z pisemnąprośbą_ lłnioskicm

o rłfiaśnienie treści SIWZ' Zamawiający odpowie niezłłocznie , nie później jednak niz
2 dni pred upĘ-wem terminu składania ofet, na piśmię ła zadanę p}tanie, pżesyłając
tleść p}tania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na rł'łasnej stronię intęmetowej !Wv!v.bi]].qozd'Bl - pod \.varunkiem' że \łniosek
o \łyjaśnienie treści specyfikacji łpĄnął do zamawiającego nie później niż do końca dnia.
w który1n upłIła połowa \łYznaczonego terminu składania ofert .

2. Jeś1i vniosek o iłyjaśnienie treści S]wZ \łpł}nął po upł}.wie terminu składania wniosku'
o którym mowa \ł pk1, 1 lub dotyczy udzielonychjuż rĘ''jaśnieli, Zamawiający może
udzielió wyjaśnień lub pozos1arł'ić rłniosek bez rozpoznania'

3' Zamarłiający nie przewiduje zrvołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.

4' Jeżeli w rłynikrr zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zrniany ogłoszenia o zamólvieniu
jest niezbędny dodatkowv czas na wproładzenie zmian w ofeńach. Zamawiający
przedhźy tern'in sMadania ofert i pobformuje o t}1n wykonawców , którym przękMano
SIWZ oraz umieści takąinfomację na własnej stronie intemetowej .,rrł1,'bip'gozd.pl .

IX. w1'l\.tAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamar.viający nie wymaga wnięsięnia wadi!.]l '



x. TERMIN zwIĄzANIA oFERTĄ:

1. Ustala się, ż9 sk]adajaly ofeńę pozostaje ną Ż'łj'ąŻa3]l] ptzez3o dni ' Bieg terminu
zwiąŻania ofe1tą lozpoczyna się wraz z upb'Wem tenninu składania ofelt.

2. wykonawca samodzięlnię lub na vniosek zamawiającego może przedłuąyć termin
z1viązania ofeltą z tym że zamawiający może ty]ko raŻ, co najmniej na 3 dni przed
upbavem terminu zwiąŻania ofąlązwrócić się do wykonawców o \ł}.rażęnię zgody na
prŻedłużeńe tego te1mi]]u o oznaczony ohes, nie dluższy niż 60 dni'

XI. OPN SPOSOBU PRZYGOTOWAMA OFERTT

1. ofeńa musi być spożądzona z zachowaniem fonrry piseoaej pod rygolem nieważności.
2, ofęńa\Ńftz z zŃ.ącznikami musi być cz1łelna'
3. ofeńa wTaz z załącznikami musi być podpisana pzez osobę upoważlioną do

Ieprezentowania wlkonawcy' Upowźnienie do podpisania ofer1y musi byó dołączone do
oferly, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentół' załączonych plŻez qYkonawcę.

4. Jężę1i osoba,/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie rł'skaz1wać uprawnienie do
podpisania ofeńy. Pelnomocnictlvo to musi zostaó dołączone do ofe1ty i musi być złożone
w oryginale 1ub kopii poświaclczonej za zgodność z oryginalem.

5' oferta 'n'.ll.az z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim' Kżdy dokumęnt
składajapy się na ofer1ę spo.Ządzony w innym języL:u niz język polski winien być złożony
\ł,iaz z tŁrmaczeniem najęzyk polski, poświadczon)Tl przęz Wykonawcę' W raŻic
wątpliwości uznaj e się, iż wersj a poiskojęzyczna jest welsją wiążącą '

6. Dokurnenty składające się na ofęItę mogąbyć złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Zaleca się' by każda Zawieraj ąca j akd(olwjęk tręść strona ofęrt'v była podpisala lub
palafo Waoa pŹez \ĄYkonawcę. Każda poprawka w tleści ofęńy, a w szczegó]ności każde
przerobienie' przekreślęnie, uzupełnieni€, nadpisanie. pzesłonięcię koręktolęm. ętc
powirmy być parafowane przez wykonawcę'

8. Zaleca się. aby stlony ofęrty były lrwale ze sobąpołączone i kolejno ponumerowane'
w treści oferty winna być umieszczona fuformacja o ilości stron.

9' W prz1padku, gdy infomacje za''yafie w ofelcię stanolvią tajęrnnicę pvedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisórł' ustalły o zrłalczaniu nieuczciwej konLtuencji, co do których
\łykonawca zastzega, że nie mogąbyć udostępniane innym uczestnikom postęporłania.
musząbyó ozrraczone klauzulą,' Ilfomacje stano\ł'iące tajernnicę przedsiębiońtwa
w rozumieniu art.1 1 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
koŃuełcji ( Dz. U. z 2003 r. m 153 poz' 1503 ) ,' i dołączone do ofelty, zaleca się' aby
byly trwale, oddzielonę spięte. Zgodnię Ż tym przepisem przez tajernnicę pĘędsiębiors&Va
rozumie się nieujarł'rrione do wjadomości publicznej infotmacje teclniczne,
techrrologiczre, orgaoizacyjne pŹedsiębiolstwa lub irrne infonrrację posiadające wańość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności:

l0.wykonał'ca ponosi wszelkie koszty zwiąZane z pzygoto\łaliem i złożeniem ofety.
ll.Złożęnie Więcej nizjednej ofety lub złozenie oferty zawierającej propozycje altemał"\ł'ne

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert źożonych pżez w}'konawcę'
l2.wykonawca $'skaże w ofelcie tę część zamówienia' której vykonanie powierzy

podrłykonawcom.
13. Nr ofertę sldadają się:

a) fomularz olelty ( zał. nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenie W]'konawcy o spełnieniu waruŃów udziafu w postępowaniu' o których

mowa w ań.22 ust'1 rrstaw} Pzp, wg załączonogo lłzoru ( zał' nr 2 do SIWZ ).
c) ważna koncesia na obrót paliwanri cieklymi



d) oświadczenie łykonawcy o bmku podsta* do wykluczenia z postępowania
z powodu niespełńenia warunków, o których mowa \ł a11' 24 ust.1 ustawy Pzp

( zał' nr 3 do SIWZ).
e) aktua1ny odpis z właścilvego lęjestru, jeŹeli odrębne przepisy w1rnagająwpisu do

lejestru, \Ą' celu \^ykazania bral:u podstaw do 'wykluczenia w oparcilr o alt.24 ust' 1

pkt 2 ustawy' wystalvionęgo nie łcześniej niż 6 mlesięcy pŹed upłJ_wem leiminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofefi' a $' stosunłu do osób fizyczlych oświadczenia
\ł zakresie alt.24 ust.l pld 2 ustat!ry'

f) al1ualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potlłieldŻające, że

wykona\łca nie zaLega z oplacaniem podatkórv lub zaświadczenie, że uzyskał
pŹewidziane p.aŃ'em zwolnienie' odroczenie lub rozłożenie na laty zaległych płatności

lub wstrŻymanię w całości rłxkonania decyzji właściwego organu v,Tsta\łione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upb'wem terminu składania ofelt.
g) parafowany przez wykonawcę wzól umowy Z \łykorŻystaniem załącznika nr 4 do SIWZ.

h) dokument okreś]ający cenę producęnta olerowanego paliwa na dzień 25.10.2010 r.

h) dokunent z k1óIego wynika upowa:Łnienie wykonawcy do podpisania ofelly
lub pęłnomocnictwo do rcpręzentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

xII. MIEJSCE oR-ĄZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:

1. ofelty musząbyć złożone w siędzibie Zamawiającego w Goździe pży u1. Radomska 7
- pokój ni 102, w terminie do dnia 28.10.2010 roku do godz. 09 l 50 .

2. ofeltę nalęŹy unięściÓ w zan[oięt}'ro opakowaniu, unięmożiiwiającyn odcz1'tarrie

zawaltości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winao być oznaczone nazłą
(firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Adminisfuacyjny SZkół v' Goździe ul. Radomska 7, 26 634 Gózd oraz opisane:

3.ofeńa otrz}mana pźez Zama]Ąiajalego po temrinie składania ofert zostanie nienvłoczńe
zńaócona lł]konawcy bez otwięrania.

4. wykonawca może wprowadzić zmiany' poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej

ofeńl pod \łarunkięm 
' 
ze Za:r'a'łiający olłz1łrra pisemne zawiadomienię o tprowadzęniu

zmian pŹed teminem składania ofe1t. Poiłiadomienie o \łprowadzeniu zmian rnusi być

złożone wedfug takich samych zasad, jak str1adna ofeńa tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ., ZMIANA''' Kopeńy oznaczone ,.ZMIANA'' zostaną ofiłańe pŹy
otwielaniu ofefiy Wykonawcy, który wprowadzil zniany i po stwierdzeniu poprau.rości

procedury dokon;'wania zmian, zostaną dołączone do ofer1y'

5' Wykonawca ma prawo pŹed upł}'Węm teminu składania ofęrt lłycofaó się z
postępowania popcęz złoŹenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasadjak
qprowadzanię Żmian i poprawek z napisem na kopcrcie ,' WYCoFANIE''. Kopeńy
oznakowane \ł'ten sposób będąotwierane w pierwszej kolejności po pohvie'dzeniu
popmlłności postępolvania Wykonawcy oraz zgodności z danynri Żamieszczon}łni na

kopercie wycofanej ofefiy' Kopefiy z ofęrtami t1cofarrymi nie będą otwielane'

nazwa ( Iirma) WykoBarYcy
adres Wykona!Ycy

Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkól w Goździe
ul. RadomŚka 7
26'634 Gózd,

',Dostawa 
oleju opałowego w łącŻne' ilości 180 000 litrów na sezol gtzewczy 2010/2011 

',

Nie otwierać przed dniem 28.10.2010 r.' godz. 10: 00



XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. otwalcie ofelt nastąpi v' siedzibie Zamatiającego przy ul' Radomskiej 7' ł' Goździe'
w pokoju nr 105, w dniu 28.10.2010 r. o godzinie 10: 00 ,

2. Bezpośrędnio przęd otwalciem ofet Zama\łiaj ąc-v poda klvotę' jaką zafijelŻa plze^aczy Ó

na sl]iansowanie zamówienra.
3. Podczas obvarcia ofęń Zama\ł'iający poda naały ( firmy) 

' 
adresy \łykonalvców,

infomacje dotyczące ceny , teminu Wykonania zamórł.ienia' waluntów
płatności u awaltych \ł ofęrtach.

4. otwarcie ofeltjestjal!'ne, wykonawcy mogąuczestniczyó w sesji ot\ł'arcia ofefi.
W przypadku nieobecności \łTkonawcy pŹy otwioraniu ofeń. zamarłiający prześle
w1konawcy informację z otwalcia ofefi na pisemny wniosek rłykonawcy .

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZEMA CEI{Y I UPUSTU :

1. Cenę za wykorranie przedmiotu zamółienia należy przedstawić w ,' Fomulażu
ofeńowym ,'' (stanowiącyl załącznik nr 1 ) do niniejszej specyfikacji . Wykonawca
lvinięn okręś]ić wańość poszczególnych pozycji ofefy wg' wskazówek określonych
w formularzu .

2. Kaz dy wykonalca okeśla cenę na podstawie cęn ploducenta Ż dnia 25.10.2010 r.
3. wysokość upust[ pozostaje niezmienna przez okes obowią4.wania umowy.
4. wykonawca uwzględniając wszystlde wymog| o któlych molła w niniejszej Specylrkacji

Istotnych warunków Żamówienia' powinien w cenie ofety ująć wsŻelkie koszty niezbędne
dla prawidłorł'ego i pełnego wykonania pzedmiotu zamó\lienia oraz uwzględnić ilae
opłaty i podatki '

5' Wynagrodzenie brutto za ręalizację całęgo zanówienia podane w ofęrcię ustalonę ma
zostać w oparciu o zakes podany w SIWZ.

6' Wszystkie waności, w tym ceny j ędnostkolvę powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinkrr.

xv. oPIs KRYTERIÓW rrÓnym złuAwIAJAcY BĘDZIE sIĘ
KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY' WRAZ Z PoDANIEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIÓW I SPosoBU oCENY oFERTl

1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofęńy zamawiający będzie się kielował kry.terium
ceny brutto Żalea1izację przedmiofu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i podanej w,, Formularzu ofertow}'m ,' ( zał- nr 1 )

2. Za najkorzystniej szą Zostanie uznana ofefia z najniźszą cęną ( brutto) , obejmuj ącą
realizację całości zamówienia .

x\al' IIDZIELEME ZAMÓWENLĄ

1. Zamałiający udzieli zamówienia wykonawcy, któręgo ofęńa odpowiada wszyst]dm
rłymaganiom okeślonym \ł Bsta\ł,ie Pzp oraz w niniejszej speqdkacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza rv opaJciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Spec1dkacji
Istotnych warunLó1v zamówienia kr1'teria lrryboru.

2' o odlzuceniu ofęń(-y) oraz wyborze najkoŹystnięjszęj ofeĄ, zamawiający załiadomi
niezwłocz'ńe wykonawoów, któEy ZłoŻy1i ofelty 1v pŹedmiotow]łn postępo\łani1r,
podaj ąc uzasadnienie fakĘczne i prame '

3. Niezwłocznie po ł1borze najkorzystniejszej ofeńy zama\'iający zawiadomi nykonawców'
którzy złożyli oferry lv p.Zedmiotowym postępowaniu oraŻ zamięści informacje,
okeślone w ań.92 ust.1 pkt.1 Pzp ( zal\'iadomięnie o wyborze najkorzystniejszej ofet"v)
na własnęj stronie intelnętowęj rł'\ł\\''bip'gozd'pl i w swojej siedzibie na,,Tablicy
og1oszeń"

4. Do wykonalvcy, ktÓrego ofęrta zostanie wyblana' zostanie wlsłana dodatkowa informacja
o mjei'cu i rerm'nie z*qarc." umow] .



5. Zamarł'iający zarłrze rrmorł'ę ł sprawie zamórł'ienia publicznego w teminię nie kótszym
niż 5 dni od dnia pżesłania zawiadomienia o rł1boue najkorzystnięj szęj ofęrty, jężęli
zawiadomienie to zostało pźesłane $'sposób okeś1ony rł'art'27 ust.2, albo 10 _ dni
-jężę]i zostąło pŹesłane w inny sposób, z zastrzeżęniem afi. 94 ust.2 pkt 1 iit' a) oraz pkt 3

lit. a . ) orM art. i83 ustalq'Pzp
6. JeŹeli wykonawca. któIego ofeńa została wybraną uchyia się od zawalcia umo\ły

w sprawie zamó\łienia publicznego lub nię \łnosi '!łynaganego zabezpieczenia należ)tego
wykonania umorł1, Zamawiający możę wybraó ofeńę najkorzystniej szą spo śród
pozostałych ofeń bez przeprorładzanla ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki' o których mowa w alt' 93 ust' 1 ustawy.

xvl l. lN F0RMAC.II o FoR[l tNoŚ( LĄcH, J ĄKl E Powl Nl\ry Zosl AC
DoPEŁNIoNE Po w\BoRzE oFERTY \Y CELU ZAWARCIA UMowY
w sPRĄwIE ZAMóWIENIA PUBLICZNEGo:

w prąpadku udzielenia ząmówienia konsorcjum (tzn' rykonalvcy okeślonemu w a1t'23

ust'1 ustawy Pzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożęnia umowy
reg.llującej rłspoIpracę l1ch w]konarłcór" '

xr.I . WYMAGANIA DoTYCzAcE ZABEZPIECZENIA NALEżYTEGo
Wł'I(ONANIA UNIOWY:

Zamawiający nie w]nraga \łniesienia zabęzpiecŻenia .

xlx' ISToTNE DLA sTRoN PoSTANoWIENIA, KTÓRL ZosTANĄ
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERĄNEJ UMowY w sPRĄwIE
ZAMÓ$.IENIA PUBLICZNEGo, oGÓLNE wARtrNKI UMowY ALBo wZÓR
UMowY, JEżELI ZAMAWIAJACY WYNIACA oD wYKoNAwców, ABY
zAwARL Z NIM UMo!YĘ w sPRĄwIE ZAMÓWIENIA PLiBLiczi.{EGo i'iA
TAKICH WARUNKĄCH:

1, Istotne postanowienia umolly okeślone zostĄ w Załączonym wzolze umo\ł-v
(zał' ru 4 do SIWZ) '

2. cena brutto za 1 litr oleju opaloJvego ustalona w IrT'niku postępowania przotargowego
będzi€ obowiąz}'wała przy pieiwszej dostawie.

3. Na dostarczony olej opałonT wykonawca udziela stałego upustu od ceny producenta.
4. W dostawąch rea1izowanych \ł'tęrminach póŹniejszych Zamawiający pŹewiduję

możliwość anriany treści umovy zgodnie z ar1. 144 ustarły p.z'p. w zakresie zmiany
cen. Nieodzorł,rr}.rn wafuŃięm do zmiany cenjest zmiana cęn przez producenta lub
akcyzy ustalonej plzez olgany państwowe, publikowane na stronach intemetowych
ploducenta na dzień realizacji dostawy oleju do Zamawiającego . KażdofcŻowa zmiana
cen wymagaó będzie podpisania aneksu do zawaltej umo'iłJ .

5' Aneks do rrfiow}- wlnikający z konieczności zmiany cen sporządza wykonawca, przy
cz}Tn Za1lawiający dokonuje sprawdzenia prawidłowości na podstawię dokumentó1v

załączonyclr do ANEKSU -

6. Dostawca do składanej Faktuly dołączy dokument stwieldzający zmiarrę ceny
u producenta, i o taką kwotę obnizy lub pod\łyżSzy cenę spŹedMyjednęgo 1itra oleju
opałowego .

xx. Po{IczENIE o ŚRoDKACH oCHRoNY PRĄWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
w\'KoNAwCY w ToKU PosTĘPowANIA
o UDZIELENIE ZAłIÓ$łnmA :

\Ękonalłcom, a takżę ifulym osobom,jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub moŹe doznać uszczelbku w wyniku naruszenia pfzez zamawiającego przepisów



ustauT PIa\ło zamówień publicznyclr, na podstawie art. 180 ust'2 ustałvy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo za''nówień publicznych ( t.j. Dz.IJ.z2'010r' nr 113,poz.159 ze zm)
przysfuguje odrłołanię \łyłącznie wobec cąnności:
1) rł]klrrczenia odwołującęgo z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia ofeńy odwofującego.

xxl. Zamalviający nie będzie udzielał zalicz€k na poczet wykonania zamółvienia rolź
151ą ustaw, z dnia 29 styczkia 2004 t' _ Ptt |l,o xtlhlówień publiczhyc]r)

)o0I. opis części zamówienia' jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych !

Zamalviający nie podzielił zamówienia na części \\ z,łłiąz]a] z czstfl nie dopuszcza składania
ofclt częściow}'ch .

XXIII.Informacja o przewidrvanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
ł'art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. jeżeli z^ma[ iający
ptzewiduje ufuielenie ('kich 7amó$ ień

Zamarłiający nie przelviduje moŹliwości udzięlęnia zamó1vień uzupęlniających

XXIV. opis sposobu pźedstawienia ofert waria towych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
skłaalanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń warianto\łych '

XXV. Adres poczt1 clcktroniczncj lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza polozumielvania się drogą elektroniczną

XX\ł. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być plowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenie między Zama\łiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w zioĘ'ch
polskich.

XX\IL Informacja na temat aukcji elektronicznej :

Zamalviający nie przewiduje przeprowadzenia aŃcji elektlonicznęj na podstawie afi' 91 b
ust.1 ustawy p.z.p.

xx\łI. Informacj' o w}'sokości zwrotu kośztów udziału rv poŚtępowaniu' jeżeli
Zamawiający przewiduje ich Żwrot :

Zamawiający nie przewjduje z\łrctu kosztów udziału w postępowanirr'

XXVIIL żądanie wskazania przez Wykonawców Ir'ofercie cŻęści zamówienia, których
rłTkonanie powierzy podwykonawcom:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonalvcę' w ofelcie części zamówienia' lr1óre
\\rykonarvca porłiez;' Podrł].konawcom. Br'ak informacji w tej sprawie będzie oznaczał'
iż Wykonav,ca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podw1konalvcom.

XXIX. określenie części zamówieni., która lie moż€ być powiefzona podrłTkonawcom;

Zamawiający nie okeślił. któIa częśÓ zamówienia nie może być porłierzona podrły-konawcom'



XXX. Dodatkowe postanowienia:

Zamawiający nie przewiduje zawałcia umowy ramowej

Załącznikami do SIWZ są :
7' Załączmktlt l - Formu1arz ofęrty,
2. Załącznik t 2 - oświadczenie, zgodnie z afi.22 ust'l i 2 ustawy,

3' załącznik nr 3 - oświadczenie, zgodnię za11,24 lstaw,
4' Załącznktlł 4 - Projekt umowy,

Gózd' drlla 19.10.201o r.

ZATWIERDZONA
plzęz
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