SSP w Orlu, 84-252 Zamostne, ul. Nadrzeczna 19.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do zamówienia w trybie „zapytanie o cenę”
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych"
( Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) oraz na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 )

Dostawa oleju opałowego w ilości 16 000 litrów
do SSP im. J. Brzechwy w Orlu (1/2012)
(CPV 09135100-5 Olej opałowy)

Zatwierdził: Dyrektor - mgr Krzysztof Grzenia

Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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Szczegółowe określenie wymagań zawarte zostało w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu,
ul. Nadrzeczna 19
00
do dnia 16.12.2011 r. do godz. 10 .
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu
16.12.2011 r. o godz. 1200 w gabinecie Dyrektora
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu

Załączniki do SIWZ:
Nr 1
– Formularz oferty
Nr 2
– Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1
Nr 3
– Projekt umowy

Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu , 84-252 Zamostne,
ul. Nadrzeczna 19, tel. (058) 572 02 89 reprezentowana przez: Dyrektora szkoły
– mgr Krzysztofa Grzenię

II.

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
(CPV 09135100-5 Olej opałowy)
1. Przedmiotem
zamówienia
jest
dostawa
lekkiego
oleju
w ilości 16 000 litrów
2. Parametry fizyczno-chemiczne dla zamawianego oleju opałowego:












opałowego

o

gęstość w temp.15 C nie wyŜsza niŜ 0,86 g/ml
o
temperatura zapłonu nie niŜsza niŜ 56 C
lepkość kinematyczna spełniajaca wymogi PN-81/C-04011
o
skład frakcyjny: do 250 C destyluje nie więcej niŜ 65%/V/V
o
do 350 C destyluje nie mniej niŜ 85%/V/V
zawartośc siarki nie większa niŜ 0,2 % /m/m
pozostałość po spopieleniu nie większa niŜ 0,01 %/m/m
zawartość wody nie większa niŜ 200 mg/kg
zawartośc ciał obcych nie większa niŜ 24 mg/kg
wartość opałowa nie niŜsza niŜ 42,6 MJ/kg
o
temperatura płynięcia nie wyŜsza niŜ 20 C
barwa czerwona

3. Przewidywana ilość oleju opałowego lekkiego, jaką Zamawiający zamierza kupić
16 000 litrów.
4. Do dostawy wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości doręczone wraz
z dokumentem WZ.
5. Realizacja dostaw maks. w ciągu 48 godzin od zgłoszenia za pomocą faxu przez
osobę upowaŜnioną.
6. Maksymalna ilość oleju w dostawie wynosi 9000 litrów
7. Przepompowanie oleju do zbiornika szkoły za pomocą pompy Wykonawcy
zamontowanej na cysternie, które będzie się odbywało tylko i wyłącznie w
obecności osoby upowaŜnionej przez Zamawiającego.
8. Miejsce realizacji zamówienia – kotłownia w siedzibie Zamawiającego.
9. UWAGA: Cysterna powinna posiadać licznik przepompowanego paliwa, złączkę na
zakończeniu węŜa kompatybilną ze złączkami w kotłowni SSP w Orlu oraz wąŜ
o długości minimum 10 mb.

IV.

Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych.

V.

Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany i przekazany
zamawiającemu w terminie do 15.05.2012 r. Wielkość dostaw i wymagane terminy
podano w opisie zamówienia.

VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń przedłoŜonych w
ofertach.

VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
1. Formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie zgodne z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnego
Rejestru Działalności Gospodarczej z podaniem jego numeru.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami
oraz
przekazywania
oświadczeń
lub
dokumentów
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną
korespondencję wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Samorządowa Szkoła
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu, 84-252 Zamostne, ul. Nadrzeczna 19.
2. Zamawiający moŜe zmodyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia
przed upływem terminu do składania ofert. KaŜda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom.
3. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
Krzysztof Grzenia – dyrektor szkoły, telefon/fax (058) 572 02 89 adres poczty
elektronicznej ssporle@post.pl

X.

Termin związania z ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

XI.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w
języku polskim.
Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraŜa zgody na
złoŜenie oferty w formie elektronicznej.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty.
4. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia
powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert z
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3, 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Wszystkie kartki oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upowaŜnionego
przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.
6. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Zamawiający jednocześnie poucza o spełnieniu wymogów formalnych
pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów przez pełnomocników. W takim
przypadku do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo
podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument
ten moŜe Wykonawca złoŜyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela podpisującego
ofertę.
8. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
9. Wymagane w SIWZ dokumenty winny być złoŜone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
10. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Wprowadzone zmiany do złoŜonej oferty naleŜy umieścić w dodatkowej
kopercie z napisem „Zmiana do oferty pn. „Dostawa oleju opałowego w ilości
16 000 litrów do SSP im J. Brzechwy w Orlu (1/2012)” oraz dane wykonawcy
(pełna nazwa firmy i adres).
11. Wykonawca moŜe wycofać złoŜoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w
ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku
wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
13. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włoŜone do jednej koperty
zaopatrzonej napisem "Zapytanie o cenę pn. „Dostawa oleju opałowego
w ilości 16 000 litrów do SSP im. J. Brzechwy w Orlu (1/2012)” oraz dane
wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta musi być zaadresowana na
Zamawiającego.
14. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków
zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy
kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964r. poz. 93, z późn. zm).

XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Orlu, ul. Nadrzeczna 19, do dnia 16.12.2011 r.
do godz. 1000 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
podanym powyŜej zostaną zwrócone bez otwierania.
2. Za moment złoŜenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia
oferty Zamawiającemu.
Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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3. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Orlu dnia 16.12.2011 r. o godz. 1200.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
6. Informacje, o których mowa w pkt. 5 zamawiający przekazuje niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie ceny hurtowej producenta oleju opałowego
podanej w jego cenniku z 07.12.2011 r. oraz zaoferowanej przez Wykonawcę marŜy , stałej w
całym okresie dostaw, według następującego wzoru:
Cena oferty [zł] = cena hurtowa producenta oleju opałowego podana 07.12.2011 r. [zł/l] +
stała marŜa(%) + VAT × 16000 l
3. W ofercie naleŜy podać wiarygodne i niezaleŜne źródło pozyskania ceny producenta oleju
opałowego podanej na stronie internetowej www.e-petrol.pl
4. Zamawiający wymaga podania ceny i jej składników cenotwórczych (cena producenta i
marŜa) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku stwierdzenia
rozbieŜności między ceną producenta oleju opałowego podaną w ofercie, a ceną źródłową.
6. Cena oferty obliczona zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ posłuŜy Zamawiającemu
jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Do obliczania ceny dostaw będzie przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna w dniu
złoŜenia zamówienia (fax osoby uprawnionej), cena hurtowa producenta oleju opałowego,
podana w jego cenniku oraz zaoferowana przez Wykonawcę stała marŜa, według wzoru:
Cena dostawy [zł] = (ostatnia dostępna na dzień przed datą dostawy cena hurtowa
producenta oleju opałowego [zł/l] + stała marŜa (%) + VAT × ilość oleju opałowego w
dostawie [l]
8. W ustalaniu ceny oferty i ceny dostawy dopuszcza się stosowanie marŜy ujemnej, bowiem
marŜa wskazana w SIWZ nie jest marŜą w rozumieniu wskazanym przez ustawodawcę w
ustawie o cenach, a jedynie stałym czynnikiem słuŜącym do wyłonienia najkorzystniejszej
oferty (zamawiający zakłada, iŜ pozostając w stałych relacjach handlowych z producentem
Oferent, jak i kaŜdy inny odbiorca pozostający z producentem w stałych relacjach handlowych,
moŜe nabyć olej do dalszej jego dystrybucji na warunkach korzystniejszych, niŜ podmioty,
które w stałych relacjach handlowych z takim producentem nie pozostają)
9. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10. W formularzu ofertowym naleŜy podać cenę oferty brutto, netto, stawkę i wartość podatku
VAT, obliczone według formularza cenowego oraz stałą marŜę.

XIV. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między
zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

Lp. Kryterium

1.

Cena brutto przy stałej
marŜy (C)

Znaczenie procentowe
kryterium
100%

Max ilość punktów jakie
moŜe uzyskać oferta za
dane kryterium
100 pkt.

2. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:
Cena oferowana minimalna
P(x) = ----------------------------------------- × 100 pkt.
Cena badanej oferty (x)
P(x) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie „x” dla kryterium „Cena”
Cena oferowana minimalna – najniŜsza oferowana cena brutto wśród cen zawartych w
ofertach złoŜonych dla niniejszego zadania,
Cena badanej oferty (x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”
Oferta z najniŜszą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty
zostaną przeliczone według powyŜszego wzoru. Oferta z najniŜszą ceną brutto zostanie
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
3. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.
2. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ
3. Wykonawca nie moŜe dokonywać Ŝadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje
się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego
zamówienia.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŜeniem pkt 5.
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie
terminu związania ofertą, jeŜeli zamawiający przekazał wykonawcom informacje o
wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził
zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złoŜonej ofercie.
6. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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........................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY STRONA 1 z 2
do zam. publ. pn. Dostawa oleju opałowego.

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

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

telefon ............................................................... fax .................................................................
NIP .................................................................... REGON .........................................................

1. Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. Dostawa oleju opałowego w
ilości 16 000 litrów do SSP im. J. Brzechwy w Orlu (1/2012), (CPV 09135100-5
olej opałowy)
za kwotę netto

............................... zł

podatek VAT (23%)

............................... zł

Razem brutto:

............................... zł

słownie złotych: ..............................................................................................................
........................................................................................................................................
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
W tym cena netto 1 litra oleju opałowego wynosi:
…………….. zł (na podstawie ceny
hurtowej producenta z dnia 07.12.2011 r. www.e-petrol.pl),
cena brutto 1 litra oleju opałowego wynosi: …………….. zł,
cena brutto słownie złotych : ………………………………………………………………….,
wysokość marŜy w % ……………………..
2. Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Zapoznałem się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeŜeń.
4. Dane producenta oferowanego oleju opałowego:
………………………………………………………………………………………………………..
(podać nazwę producenta oleju opałowego, adres i stronę internetową)

5. Osobą reprezentującą wykonawcę podczas realizacji zamówienia będzie:
…………………………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko , telefon kontaktowy i numer faxu)

6. Oświadczam, Ŝe oferowany przeze mnie olej opałowy jest dobrej jakości, spełnia wymogi
normatywne postawione przez Zamawiającego.
7. W/w zamówienie zrealizuję do 15.05.2012 r.
..................................................................,dn. .........................
miejscowość
.....................................................................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania wykonawcy
Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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............................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY STRONA 2 z 2
do zam. publ. pn. Dostawa oleju opałowego.

8. Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczam, Ŝe:
− zamówienie wykonam samodzielnie
− część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres oraz
nazwy i adresy podwykonawców):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
11. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..................................................................,dn. .........................
miejscowość

...............................................................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy

Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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............................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik Nr 2

Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22.ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych
do zam. publ. pn. Dostawa oleju opałowego.

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

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

telefon .................................................................. fax .............................................................
NIP ............................................................... REGON ..............................................................

Oświadczam, Ŝe spełniam wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tzn.
1)

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

3)

dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

5)

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tzn.

..................................................................,dn. .........................
miejscowość

.................................................................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy

Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr ……./2011
na dostawę oleju opałowego

w dniu ............................... 2011 r. w Orlu pomiędzy:
Samorządową Szkoła Podstawową im. Jana Brzechwy w Orlu z siedzibą przy
ul. Nadrzecznej 19 (NIP Zamawiającego: 588-18-42-746), reprezentowaną przez:
Dyrektora
- ……………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot, zakres i termin wykonania umowy
§ 1.
1. W oparciu o wynik zapytania o cenę, SIWZ i złoŜoną ofertę (zał. nr 1 do umowy)
zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę oleju opałowego
w ilości 16 000 litrów do SSP im. J. Brzechwy w Orlu (1/2012) o parametrach












o

gęstość w temp.15 C nie wyŜsza niŜ 0,86 g/ml
o
temperatura zapłonu nie niŜsza niŜ 56 C
lepkość kinematyczna spełniajaca wymogi PN-81/C-04011
o
skład frakcyjny: do 250 C destyluje nie więcej niŜ 65%/V/V
o
do 350 C destyluje nie mniej niŜ 85%/V/V
zawartośc siarki nie większa niŜ 0,2 % /m/m
pozostałość po spopieleniu nie większa niŜ 0,01 %/m/m
zawartość wody nie większa niŜ 200 mg/kg
zawartośc ciał obcych nie większa niŜ 24 mg/kg
wartość opałowa nie niŜsza niŜ 42,6 MJ/kg
o
temperatura płynięcia nie wyŜsza niŜ 20 C
barwa czerwona

2. Przewidywana ilość oleju opałowego lekkiego, jaką Zamawiający zamierza kupić
16 000 litrów.
3. Do dostawy wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości doręczone wraz
z dokumentem WZ.
4. Realizacja dostaw maks. w ciągu 48 godzin od zgłoszenia za pomocą faxu przez
osobe upowaŜnioną.
5. Przepompowanie oleju do zbiornika szkoły za pomocą pompy Wykonawcy
zamontowanej na cysternie, które będzie się odbywało tylko i wyłącznie w obecności
osoby upowaŜnionej przez Zamawiającego.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną część umowy.
Miejsce realizacji zamówienia – kotłownia w siedzibie Zamawiającego
§ 2.
1. Termin rozpoczęcia dostawy ustala się na dzień .....................
2. Termin zakończenia dostawy ustala się na dzień ……………..
Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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Obowiązki stron
§ 3.
Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
a) wskazać miejsce odbioru oleju opałowego,
b) zapewnienie nadzoru przy odbiorze dostawy w celu potwierdzenia wielkości i jakości
dostawy w oparciu o wskazania licznika pompy i dostarczone przez Wykonawcę
dokumenty.
§ 4.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy z naleŜytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ
składających się na umowę . Za jakość dostawy odpowiada Wykonawca.
2. Wykonanie zamówienia przy uŜyciu transportu własnego (lub podwykonawcy) w ciągu 48
godzin od daty zgłoszenia.
3. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7:30 do 14:00 w dniach pracy Zamawiającego
4. Zapewnienie odczytu ilości przepompowanego oleju na sprawnym urządzeniu
pomiarowym znajdującym się na cysternie.
5. Dostarczenie świadectwa jakości i WZ na ilość dostarczonego oleju.
6. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia
wyrządzonej szkody.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
3. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z
odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.
4. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji dostaw - norm, określonych w
odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz bezpieczeństwa ruchu - ponosi Wykonawca.
5. Dostawy objęte umową powinny być wykonywane, jeŜeli jest to moŜliwe, w taki sposób,
aby nie zakłócać, w stopniu większym, niŜ jest to niezbędne, interesów osób trzecich.
Odbiór przedmiotu umowy
§ 6.
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
2. Odbiór realizowanego zamówienia następuje po podpisaniu protokołu odbiorowego przez
obie strony.
3. W imieniu Zamawiającego protokół podpisywany będzie przez osobę wymienioną w §.9
pkt.1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie
§ 7.
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie zapytania o cenę jest
wynagrodzenie umowne.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest sumą cen dostaw obliczonych według
wzoru:
Cena dostawy [zł] = (ostatnia dostępna na dzień przed datą dostawy cena hurtowa
producenta oleju opałowego [zł/l](www.e-petrol.pl) + stała marŜa (%) + VAT × ilość oleju
opałowego w dostawie [l]
§ 8.
1. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się fakturami
przejściowymi po kaŜdorazowym odbiorze części przedmiotu umowy na podstawie
protokółu odbioru podpisanego przez strony.
Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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2. Faktura, za wykonaną dostawę po podpisaniu protokołu będzie płatna w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta
Zamawiającego na wskazane konto na fakturze przez Wykonawcę.
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
§ 9.
1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego reprezentują:
…………………………………………………………………………………………………………..
2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:
...................................................................................................................................................
Odpowiedzialność, odszkodowania
§ 10.
1. Osoba nadzoru wyznaczona przez Zamawiającego jest zobowiązany sprawdzić wykonane
dostawy i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Wady wykryte we własnym
zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
2. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to
Zamawiający moŜe zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.
3. W przypadku stwierdzenia wad, których nie moŜna usunąć Zamawiający moŜe Ŝądać
obniŜenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
§ 11.
1. W razie nienaleŜytego wykonania umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę
umowną:
a) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia realizacji zamówienia - ustalonego na
48 godziny od daty zgłoszenia dostawy zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 165 zł, za kaŜdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niŜ nie
wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 6600 zł.
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy, Wykonawca płaci karę umowną w wysokości 6600 zł.
Stosowne oświadczenie powinno być złoŜone w czasie 7 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia uzasadniającego odstąpienie
2. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków
umowy, w szczególności, gdy nie wypłaca Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia za
wykonane dostawy w terminie określonym w umowie, z zastrzeŜeniem zapisów § 11 ust. 4
3. W wymienionym w ust. 3 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia
dostaw w terminie 30 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.
4. Odstąpienie od umowy powinno być uzasadnione przez Wykonawcę - na piśmie.
Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do
wykonania umowy i staje się wolny po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego moŜe nastąpić, gdy Wykonawca:
a) zaprzestanie realizacji dostaw, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
30 dni,
b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 30 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiającego,
c) wykonuje dostawy wadliwie i niezgodnie z wymogami postawionymi w SIWZ oraz nie
reaguje na polecenia osoby nadzoru dotyczące jakości dostaw,
d) a takŜe w następujących przypadkach:
 upadłości lub likwidacji Wykonawcy
 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
Wszelkie prawa do kopiowania zastrzeŜone.
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 przystąpienia Wykonawcy do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolności likwidacji
w celu połączenia lub reorganizacji) będącego następstwem zrzeczenia.
7. NiezaleŜnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w §11 ust. 6, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych
zmian okoliczności, powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
8. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zakończenia dostaw z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.
9. Dochodzenie kar pienięŜnych z tytułu opóźnienia, ustalone za kaŜdy dzień zwłoki, staje się
wymagalne:
a/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,
b/ za kaŜdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.
10. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Postanowienia końcowe
§ 12.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny
właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14.
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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