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DZIAŁ I
ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina - Miasto Płock
Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku
09-402 Płock
ul. Krakówka 8
REGON : - 610025462
NIP 774 26 66 293
Tel - (24) 367 52 35
Fax - (24) 367 52 35
e-mail: mp13@zjo.lo.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona
w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759z późniejszymi zmianami) zwanej dalej
ustawą Zamawiający – Gmina - Miasto Płock Miejskie Przedszkole nr13 w Płocku zaprasza
do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: ”Dostawa
oleju opałowego do kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku, ul.
Krakówka 8, 09-402 Płock”.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
prawidłowego przygotowania oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający podwykonawcom. Wykonawca wskazuje sam ofercie część zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych podmiotów.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy
dołączyć do oferty/. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest ”Dostawa oleju opałowego do kotłowni
w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8,
09-402 Płock”.

2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)– Główny przedmiot – 09.13.51.00-5 – Olej opałowy.

3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji całości zamówienia – od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi Urzędu Regulacji Energetyki
3.

Posiadania wiedzy i doświadczenia.

4.

Dysponowania odpowiednim
wykonania zamówienia.

5.
6.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
a. warunek określony w pkt. 5 spełnia każdy z Partnerów składających ofertę wspólną.
• Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
w systemie ,,spełnia/ nie spełnia'', na podstawie dokumentów wymienionych
w Rozdziale VI.

ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art.24
ust. 1 ustawy- Załącznik nr 3 do SIWZ
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. Ust 1, pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia z pkt. 2.
4. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi Urzędu Regulacji Energetyki
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłościwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
II. Do oferty należy załączyć również:
1. Formularz oferty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów. (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie
ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw- odpisy z właściwego rejestru). Załączone
do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Informacje dotyczące podwykonawców – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie
przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje” nie dotyczy”.
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
- przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako
przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem
w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich
uprawnionych przedstawicieli.
5. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub
spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać
następujące wymagania:
- każdy z partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w Rozdziale VI, pkt. I.3
w SIWZ,
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22, ust.1
pkt.1-4 ustawy składają wszyscy Partnerzy wspólnie ( na jednym formularzu) lub lider w
imieniu wszystkich (należy wówczas zaznaczyć, że oświadczenie składa „lider konsorcjum”),
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24, ust. 1 ustawy
składają wszyscy Partnerzy oddzielnie lub lider w imieniu wszystkich na jednym formularzu
(należy należy wówczas zaznaczyć, że oświadczenie składa „lider konsorcjum”),
6. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust.1
oraz pełnomocnictwo jest składane w oryginale zaś pozostałe dokumenty są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

2.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, ze
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłyną do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 2.

5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
udostępnia je na stronie internetowej.

6.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia
ją na stronie internetowej.

7.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.

8.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

9.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
− Aneta Olszewska – Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock,
poniedziałku – do piątku w godz. 800- 1500/w zakresie SIWZ i przedmiotu zamówienia./

ROZDZIAŁ VIII
WADIUM
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że, Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną
ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1
ustawy.

3.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4.

Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na
pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.

5.

Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

6.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

7.

Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie
oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta na: ”Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola nr
13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock. Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2010
roku do godz. 1100.”
Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta
złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy

8.

Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu.
Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych
zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.

Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie
wymaganych w SIWZ.

ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku, ul.
Krakówka 8, 09-402 Płock – sekretariat– do dnia 21 grudnia 2010r. do godz. 1100.

2.

Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia 2010r. o godz. 11.15 w siedzibie. Miejskiego Przedszkola
nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock” .

3.

Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny
wniosek.

4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zawartych w ofertach..

6.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Na cenę ofertową brutto za 1 m3 oleju składa się:

1.
a)

cena bazowa (CB) podstawowa, publikowana na stronie internetowej cena hurtowa netto
z dnia 15 .12.2010r. Godzina 1200 na nalewaku autocysterny w PKN ORLEN S.A. za 1 m3
w temp. referencyjnej 150C,

b) marża wykonawcy lub upust wykonawcy, jeżeli wykonawca nie stosuje marży lub nie
udziela rabatu – wpisuje wartość „0”. Marża lub upust wykonawcy powinna być
wyrażona kwotowo, do dwóch miejsc po przecinku.
c) podatek VAT.
2. Cena musi uwzględniać koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
określonego w dziale II SIWZ.
3. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne
podatki.
5. Ceny określone przez Wykonawcę powinny uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
cena

- 100 %

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać Cn max 10 pkt. przy czym ocena punktowania
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena najniższa z oferowanych
Cn = ------------------------------ x 10 pkt. = ................. pkt.
Cena oferowana

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27, ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może
zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
oferty, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
-w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie

wykluczono żadnego wykonawcy.
2.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy – Dział III.

3.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian w zakresie:
- wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
- terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na :
a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,
b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty niepokoje,
strajki.

4.

Wykonawca przed realizacją umowy jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania umowy.

5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113,
poz. 759 z późniejszymi zmianami).

ZATWIERDZIŁ :

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

Spis załączników:
Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie
art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie
art.24, ust.1 ustawy
Załącznik Nr 4 – Podwykonawcy.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
1. Przedmiot przetargu nieograniczonego

2. Zamawiający

”Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku
Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku,
ul. Krakówka 8, 09-402 Płock„
Gmina - Miasto Płock
Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku,
ul. Krakówka 8, 09-402 Płock

3. Wykonawca
cena bazowa (CB)
podstawowa, publikowana na stronie internetowej
cena hurtowa netto z dnia 15.12.2010r. godzina 1200
na nalewaku autocysterny w PKN ORLEN S.A. za
1 m 3 w temp. referencyjnej 150C,

……….........................

marża lub upust wykonawcy,, jeżeli wykonawca
nie stosuje marży lub nie udziela rabatu wpisuje
wartość „0”, marża lub upust wykonawcy powinna
być wyrażona kwotowo, do dwóch miejsc po
przecinku

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

Podatek VAT (stawka podatku)

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

Cena brutto dostawy 1 m3 oleju

Termin realizacji zamówienia:
Termin związania ofertą

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

01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
30 dni

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy 1. ............................................................
na podstawie odpowiednich dokumentów
2. ............................................................
3. ............................................................

1.

Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu
zamówienia (Dział II), dla zadania pt.” Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku
Miejskiego Przedszkola nr13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock”

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

4.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................

5. Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........ do nr ..........

data: ..................................

Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania
”Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku,
ul. Krakówka 8, 09-402 Płock” - oświadczam, iż mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 22 ust 1 Prawo zamówień publicznych.

data: ..................................
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Numer tel./ fax .................................................................................................................

Przystępując do przetargu nieograniczonego na :
”Dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku, ul.
Krakówka 8, 09-402 Płock”
oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z w/w zamówienia na podstawie art.24 ust 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

data: ..................................
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4
PODWYKONAWCY
Dotyczy realizacji zadania:”Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock”
Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................... ..............................................
Numer tel./ fax ....................................................................................................................

Lp.

Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom

1
2
3
4
5

data: ..................................
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock na okres od 01 stycznia
2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.,w ilości ok.16 200 l
Parametry lekkiego oleju opałowego:
1.
Wartość opałowa: minimum 42,6 Mj/kg
2.

Skład frakcyjny:
- do temp. 2500C destyluje: maksimum 65% VN
- do temp. 3500C destyluje: minimum 85% VN

3.

Lepkość kinematyczna temp. 200C: maksimum 6,00 mm2/s

4.

Temperatura płynięcia: maksimum – 200C

5.

Temperatura zapłonu: minimum 560C

6.

Pozostałość po koksowania w 10% pozostałości dest.: maksimum 0,3% (m/m)

7.

Pozostałość po spopieleniu: maksimum 0,01% (m/m)

8.

Zawartość siarki: maksimum 0,10% (m/m)

9.

Całkowita zawartość zanieczyszczeń: maksimum 24 mg/kg

10. Zawartość wody: maksimum 200 mg/kg
11. Barwa: czerwona wizualnie
12. Gęstość w temp. 150C: maksimum 860 kg/m3

13. Zawartość znacznika: 6,0 mg/l
14. Zawartość barwnika (Solvent Red 19): 6,3 mg/l
Ilość 40 m3.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego. Suma dostarczonego towaru nie musi odpowiadać wskazanej ilości – może
być mniejsza.
Termin dostawy oleju do 48 h od chwili otrzymania zamówienia.
Wykonawca przed realizacją umowy jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania umowy.

DZIAŁ III

(WZÓR UMOWY)

UMOWA Nr ………………….
zawarta w Płocku w dniu .................……. pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora przedszkola Panią Anetę
Olszewską zgodnie z Zarządzeniem nr 5130/10 Prezydenta Miasta Płocka z 23 września 2010r.
a
…………………………………………………………………………………………………..…….
NIP……….…..……………. ,zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
1.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku
Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku, ul Krakówka 8, 09-402 Płocku od 01 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

2. Integralne części umowy stanowią:
1) opis przedmiotu zamówienia Dział II SIWZ,
2) oferta Wykonawcy z dnia ……………... .
3) kopia polisy ubezpieczenia nr..................
§2
Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym Dział II SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, iż w zakresie prowadzonej przez siebie działalności świadczy
usługi zgodnie z posiadaną koncesją udzieloną przez Urząd Regulacji Energetyki
Nr ……………... wydaną dnia ……….…... r. oraz ma świadomość, że dla świadczenia
przedmiotu umowy w całym okresie wymagana jest koncesja.
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem rzeczowym i finansowym, w pełni
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim sprzętem technicznym, niezbędnym
przy realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.

§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy do kotłowni w budynku Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8, 09-402 Płock własnym transportem i na
własny koszt, na podstawie każdorazowego zamówienia złożonego w drodze faksowej na
numer .…….............. przez Zamawiającego, w którym określa on ilość i termin (godzinę)
dostawy.
2. Wykonawca dostarcza towar każdorazowo ze świadectwem jakości wydanym przez
producenta.
3. Suma zamówionego i dostarczonego towaru na podstawie konkretnych zamówień
Zamawiającego nie musi odpowiadać ilości określonej w SIWZ.
1.

§4
1.

Zamawiający, każdorazowo za dostarczenie przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się
płacić Wykonawcy należność w następujący sposób:

Kwota do zapłaty = cena dostawy brutto x ilość dostarczonych litrów
Cena dostawy brutto (CDb) wyliczana będzie wg wzoru:
CDb = CDn + VAT
gdzie:
CDb – Cena dostawy brutto do GM3 w Płocku w PLN za 1 m3
CDn – Cena dostawy netto do GM3 w Płocku w PLN za 1 m3
VAT – podatek VAT
CDn = CB +/- X
przy czym
X – marża lub upust dostawcy,
CB - podstawowa, publikowana cena hurtowa netto dnia dostawy (godz.12.00) na nalewaku
autocysterny w PKN ORLEN S.A. za 1 m3oleju w temp. referencyjnej 15ºC.
§5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru.
2. W przypadku dostarczenia wadliwego towaru – niezgodności opisu przedmiotu zamówienia
ze świadectwem jakości o którym mowa w § 3, bądź w przypadku braku dostarczenia tego
świadectwa Zamawiający ma prawo:
1) odmówić przyjęcia towaru,
2) odstąpić od umowy.
§6
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony - od dnia 01 stycznia 2011 do dnia
31 grudnia 2011r.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
1) opóźnienie w dostawie zamówionego towaru w wysokości 2% wynagrodzenia liczonego
od wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2%
wynagrodzenia liczonego od wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień
opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin wyznaczony przez strony.
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 4.000,00 zł, w szczególności w przypadkach określonych
w§9.
2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości
ustawowej.
3. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu
opóźnienia jak i odstąpienia.
4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego
z wystawionej przez siebie faktury.

§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. W sytuacji, o której mowa w ust.1 Zamawiający nie płaci kar umownych.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
2) Wykonawca opóźnił się dwukrotnie w realizacji zamówienia;
3) Wykonawca choćby jednokrotnie dostarczył towar bez wymaganego świadectwa lub
gdy towar nie odpowiada jakości stwierdzonej w świadectwie jakości.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
§ 10
1. Zapłata należności nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT w ciągu 21 dni od daty
jej otrzymania.
2. Źródło finansowania budżet Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku-Dział 801 Rozdział
80110 Paragraf 4210 Zad.P2
3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
4. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu
Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.
5. Zamawiający oświadcza, że
jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi:
774 26 66 293
6. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1)
wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT;
2)
terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach zaistnienia działań
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane
użyciem ich przez wykonawcę,
3)
terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki przez osoby inne niż pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawców.

§ 12
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Prawa Zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
§ 13
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………………

……………………………………

