SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa i wyładunek 35 000 litrów (ilość planowana z
opcją +/- 20 % ) oleju opałowego do budynku Dyrekcji w
Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20 000 litrów
(ilość planowana z opcją +/-20%) oleju opałowego do
budynku Muzeum na Świętym KrzyŜu
Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 EURO.

ZATWIERDZAJĄCY:

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
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I. ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyski Park Narodowy z siedziba w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657-29-05-857
tel./fax (41) 3115106

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
zamówienia nie przekraczającej 130.000 euro. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
SUKCESYWNA DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIś:
Jednostka miar

Parametry
minimalne:

MJ/kg

42,0

Temperatura płynięcia, max.

°C

-20

Temperatura zapłonu, min.

°C

56

Gęstość w temperaturze 15°C, max.

kg/m³

860

Lepkość kinetyczna w 20°C, max.

mm²/s

6,00

Skład frakcyjny do 250°C, max.

% (V/V)

65

Skład frakcyjny do 350°C, min.

% (V/V)

85

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości
destylacyjnej, max.

% (m/m)

0,3

Pozostałość po spopieleniu, max.

% (m/m)

0,01

Zawartość siarki, max.

% (m/m)

0,10

Zawartość wody, max.

mg/kg

200

Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.

mg/kg

24

-

Czerwony

Właściwość

Wartość opałowa, min.

Kolor
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W ILOŚCI PLANOWANEJ 35.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W:
Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego
W Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4
W ILOŚCI PLANOWANEJ 20.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W:
Budynku Muzeum na Świętym KrzyŜu
Kody opisujące przedmiot zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4 Olej opałowy
1 Ilość oleju opałowego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna
wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z
opcją +/- 20% do planowanych wielkości zamówienia.
2. Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niŜ określone
w pkt. 1.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ transport asortymentu do miejsca
przeznaczenia oraz wyładunek.
4. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie. Średnia jednorazowa
dostawa około 3 000 litrów.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy , zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 wykonawca moŜe Ŝądać wynagrodzenia
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
7. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego
ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo Ŝądać
okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem
seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany
rozładunek oleju opałowego.

IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowę zwiera się na okres od 21 .01.2013 do 30.12.2013 roku.

V

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do obrotu paliwami,
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca udokumentuje posiadanie
uprawnień przez złoŜenie koncesji na obrót paliwami
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca złoŜy wykaz wykonanych w
okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw , a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania wg załączonego wzoru (zał. nr 3 ) oraz dołączy dokumenty potwierdzające, Ŝe
dostawy te zostały wykonane z naleŜytą starannością
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
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Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca udokumentuje posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia przy czym kwota (suma) ubezpieczenia dla jednego
i wszystkich przypadków ubezpieczeniowych nie moŜe być niŜsza niŜ 100 000,00 (sto
tysięcy) złotych.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy. Wykonawca , który nie wykaŜe braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust1. Ustawy , zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
PZP.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z
warunków określonych w punktach 1 1) do 1 3) winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 1 4)
powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie.
4. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, Ŝe będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ wraz z zestawieniem wartości parametrów jakościowych oferowanego oleju
opałowego;
2) oświadczenia Wykonawcy, Ŝe spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych wg
załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i Nr 3do SIWZ;
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym kwota
(suma) ubezpieczenia dla jednego i wszystkich przypadków ubezpieczeniowych nie
moŜe być niŜsza niŜ 100 000,00 zł;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy PZP a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 PZP
5) koncesje, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Obwieszczenie z dnia 14 X 2010 roku (Dz. U. Nr 220, poz. 1447);
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego –
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
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7) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej nie 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg załączonego wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane z naleŜytą starannością;
9) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w punktach 4, 6 i 7
wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości oraz , Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał prawem przewidziane zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert a w przypadku
dokumentów potwierdzających , Ŝe nie otwarto likwidacji wykonawcy ani nie ogłoszono
upadłości – nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. .
JeŜeli w kraju zamieszkania lub siedziby wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa powyŜej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą
wymaganą dla tych dokumentów.
3. Podpisany wzór umowy;
4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa
kaŜdy z wykonawców.

VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIU OŚWIADZEN I DOKUMENTÓW, A TAKśE
INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywaniu oświadczeń i dokumentów:
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1) Korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują sobie wzajemnie faksem lub drogą mailową z zastrzeŜeniem punktu 3
3) Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami , w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału.
4) JeŜeli Wykonawca i Zamawiający przesyłają oświadczenia , wnioski zawiadomienia
oraz informacje drogą mailową lub faksem , kaŜda ze stron
, na Ŝądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5) Domniemywa się , Ŝe pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający mu zapoznanie się z
treścią pisma , chyba , Ŝe Wykonawca wezwany do potwierdzenia
przez
Zamawiającego w trybie wskazanym w punkcie 4 oświadczy, Ŝe pisma tego nie
otrzymał.
6) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
w terminach i na warunkach określonych w art. 38 ustawy PZP.
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób
modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiąŜąca
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
St. referent ds. administracji i transportu
Urszula Kuroś
Sekcja Administracji pokój nr 17 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30),
tel. (41) 3115106,fax: (41)3115106, mail:dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości: 5.000,00 zł.
2. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert (patrz pkt.5).
3. Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść na konto BGK Oddział w Kielcach 66 1130 1192
0027 6162 2820 0003
4. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmiot, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275 ze zm.).
5. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium
oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego, co oznacza , Ŝe za termin
wniesienia wadium uwaŜa się chwilę zaksięgowania środków pienięŜnych na rachunku
Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niŜ w pieniądzu Wykonawca
przedkłada dowód wniesienia wadium stanowiący wyłącznie oryginał poręczenia lub
gwarancji.
7. Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy
PZP tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania , z wyjątkiem Wykonawcy ,
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którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawcy , którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca takŜe wadium niezwłocznie na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza . JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu ,
zamawiający zwraca je wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na
którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę
8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust.4
a i 5 ustawy PZP

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona ściśle w oparciu o „Specyfikację istotnych warunków
zamówienia”. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia której
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Musi być opracowana czytelnie i złoŜona w
zamkniętych kopertach.
3. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymagane w rozdziale VI
niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4. Oferta ma być podpisana przez osobę upowaŜnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy a wszystkie dokumenty i zaświadczenia, które Wykonawca załącza
do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy.
5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niŜ polski zobowiązany jest do
złoŜenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Wszystkie strony oferty musza być ponumerowane (moŜna nie numerować i nie
podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający de kompletacji i
podpisane przez Wykonawcę lub przez osobę upowaŜnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Wykonawca, składając ofertę, moŜe zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. JeŜeli oferta zawiera tego rodzaju informacje, to muszą zostać
one umieszczone w oddzielnej kopercie zatytułowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Wykonawca wyszczególni w formularzu oferty dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa.
9. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach. Wewnętrzna
koperta winna być opatrzona nazwą „Oferta – Dostawa oleju opałowego w roku 2013”

str. 7

oraz posiadać dokładny adres Wykonawcy. Na kopercie zewnętrznej naleŜy zamieścić
adres Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010
Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, oraz nazwę „Oferta – Dostawa oleju opałowego w
roku 2013” i napis: „Nie otwierać przed dniem 02.01.2013 do godz. 11.15”. Koperta
zewnętrzna nie moŜe zawierać innych napisów i oznaczeń wskazujących na identyfikację
oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.
10. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany bądź wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert określonych w rozdziale XI.
11. Wykonawca nie moŜe wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej ani częściowej.

XI.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzekraczalnym terminie do 02.01.2013 do godz. 10.00 w
Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.
UWAGA: dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki (nie nadania).
2. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3. Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składnia ofert, informując o tym wszystkich
Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.01.2013 o godz. 11.15 w siedzibie Dyrekcji
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 – pok. nr
5.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofert oraz
warunki płatności.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH
MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące przedmiotu umowy
dokonywane będą w PLN.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W ofercie muszą być wskazane: cena producenta pomniejszona o rabat i marŜa za 1 litr.
Podana w ofercie cena producenta pomniejszona o rabat winna być udokumentowana
właściwą dla producenta stroną internetową Grupy ORLEN lub Grupy LOTOS
potwierdzającą cenę 1 litra oleju opałowego z dnia 27 grudnia 2012 roku
2. Cena 1 litra będzie stanowiła sumę ceny netto jednego litra oleju opałowego producenta
pomniejszoną o rabat i powiększoną o marŜę Wykonawcy i obowiązujący podatek VAT.
3. Rabat, o którym mowa powyŜej naleŜy określić konkretną kwotą w złotych.
4. MarŜę, o której mowa powyŜej naleŜy określić konkretną kwotą w złotych.
5. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
które będzie musiał ponieść Zamawiający przy zakupie oleju, w tym wszystkie opłaty i
podatki oraz koszty transportu do miejsca dostawy wraz z wyładunkiem.
6. Oferta nie moŜe zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod
warunkiem …”.
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7. MarŜa i rabat pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Zmianie moŜe
podlegać cena netto jednego litra oleju opałowego producenta odpowiednio do ceny
aktualnej ogłoszonej na stronie internetowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
8. Cena ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu odpowiednio do zmniejszenia lub zwiększenia
ceny producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
9. Dostawca kaŜdorazowo ma obowiązek udokumentować wysokość ceny producenta w
dniu rzeczywistej dostawy.
10. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w sposób powszechnie
uŜywany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku.
11. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art.
87 ust 2. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
1. KRYTERIA WYBORU:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A – cena oferty – 100%
2. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:
Przy ocenie ofert za kryterium przyjmuje się najniŜszą cenę brutto za 1 litr.
Zasady oceny oferty:
- maksymalna ilość punktów jaką oferta moŜe uzyskać wynosi 100.
Wyliczenie wartości punktowej ceny dla badanej oferty dokonuje się następująco:
C min
C = Cmin x 100% : Cx
Cx
Gdzie:
C = liczba punktów,
C min = najniŜsza cena brutto,
C x = cena oferty badanej.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonej oferty.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, nazwy albo imiona i nazwiska siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację
przyznaną ofertą
b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
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c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 po upływie którego umowa w
sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa wart 92 ust. 2 ustawy pzp na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym.

XVI. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5
do SIWZ. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom.

XVIII.
SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej : bip.swietokrzyskipn.org.pl/
SIWZ wraz z załącznikami moŜna odebrać w Świętokrzyski Park Narodowy 26-010
Bodzentyn. Suchedniowska 4 pokój nr 17, lub zostanie przekazana na pisemny wniosek
zainteresowanego.

XIX. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy
– Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr
113, poz. 759 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

XX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający :
-nie dopuszcza składania ofert częściowych
-nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
-nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
-nie dopuszcza składania ofert wariantowych
-nie przewiduje aukcji elektronicznej
-nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy Ŝe nie podlega wykluczeniu zgodnie z art.
24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
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4) Załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
5) Załącznik nr 5 – wzór umowy

ZATWIERDZAM
Bodzentyn, dnia ……… grudzień 2012
Dyrektor ŚPN
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Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………..
/pieczęć firmowa oferenta/

Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: dostawę i wyładunek oleju
opałowego na rok 2013 oświadczam/y, Ŝe przystępujemy do w/w przetargu składając
niniejszą ofertę, opracowaną zgodnie z wymogami określonymi
w SIWZ.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, na następujących warunkach cenowych *:
Cena netto producenta oleju opałowego wynosi: …………………….. zł/ za 1 litr (słownie:
……………………………………………………………………………………………… ).
udokumentowana: …………………………………………………………………………….
Od powyŜszej ceny odliczony zostanie rabat w kwocie ……………………………..zł.
(słownie:………………………………………………………………………………….)
Do powyŜszej ceny zostanie doliczona marŜa w kwocie …………………………… zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………… ).
Po zastosowaniu marŜy i rabatu cena netto oleju opałowego wyniesie……………… zł/ za 1
litr.
Do powyŜszej kwoty zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w kwocie ……….. zł.
Oferowana cena brutto za 1 litr oleju opałowego z uwzględnieniem wszystkich kosztów
niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi …………………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………………………….. ).
2. Oświadczamy, Ŝe:
1) marŜa i rabat będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia bez względu na zmiany
ceny oleju opałowego,
2) olej będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym
świadectwem legalizacji,
3) jesteśmy gotowi do przystąpienia do dostawy i jej realizacji w terminie określonym w
SIWZ,
4) dostawy realizowane będą sukcesywnie etapami w terminach i miejscach wskazanych
przez Zamawiającego,
5) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania
niniejszej oferty,
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6) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na warunkach w niej określonych,
7) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu wyznaczonego na składanie ofert,
8) zobowiązujemy się do dokumentowania cen producenta za 1 litr w dniu rzeczywistych
dostaw.
9) zamierzamy** / nie zamierzamy** zlecić podwykonawcy wykonanie następujących
części zamówienia:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
3. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte
są w następujących dokumentach
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4. Oferta zawiera …………………………. ponumerowanych stron.
5. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………
……………………………………………. tel. ………………………………..
Adres mailowy do korespondencji to:………………………………………………………..
Nr fax do korespondencji to……………………………………………………………..

………………, data ……………..

…………………………
/podpis osoby upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy/

*wszystkie pola naleŜy wypełnić podając wartości wyraŜone liczbami i słownie
**niepotrzebne skreślić; w przypadku jeśli wykonawca zamierza zlecić wykonanie części
zamówienia podwykonawcy – puste pola naleŜy wypełnić wskazując te części zamówienia
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Zał. do oferty

Wykaz parametrów jakościowych oferowanego oleju opałowego

Właściwości
Wartość opałowa

Jednostka miar
MJ/kg

Temperatura płynięcia

°C

Temperatura zapłonu

°C

Gęstość w temperaturze 15°C,

kg/m³

Lepkość kinetyczna w 20°C

mm²/s

Skład frakcyjny do 250°C

% (V/V)

Skład frakcyjny do 350°C

% (V/V)

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości
destylacyjnej, max.

% (m/m)

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

Zawartość siarki

% (m/m)

Zawartość wody

mg/kg

Zawartość ciał obcych

mg/kg

Kolor

………………, data ……………..

WARTOŚĆ

ocena wzrokowa

…………………………
/podpis osoby upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy/
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AG – 241- 3/2012
Załącznik nr.2 do specyfikacji
istotnych warunków zmówienia na
zakup i dostawę oleju opałowego
Załącznik nr 2 do oferty

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niŜej podpisany/i

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Oświadczam/y, iŜ Wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1.
2.
3.
4.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonanie zamówienia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

______________, dnia ____________2012 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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AG – 241- 2/2012

Załącznik nr.3 do specyfikacji
istotnych warunków zmówienia na
zakup i dostawę oleju opałowego
Załącznik nr 3 do oferty

OŚWIADCZENIE
Ja/my, niŜej podpisany/i
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Oświadczam/y, iŜ wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2012 r.

______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………..
/pieczęć firmowa oferenta/

WYKAZ REALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
(MINIMUM 3) DOSTAW*
Lp.

Zamawiający (nazwa i
adres)

Zakres dostawy i miejsce
jej realizacji

Data
Całkowita
realizacji wartość
w zł

*pod uwagę będą brane tylko te roboty, które posiadają potwierdzenie, Ŝe zostały wykonane
z naleŜytą starannością.
……………………………
/podpis osoby upowaŜnionej do
reprezentowania wykonawcy/

………………………, dnia ……………………..
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AG-241-3/12
Wzór UMOWA NR ………/2012
zawarta w dniu ……………………….. roku pomiędzy
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie reprezentowanym przez:
- Dyrektora Wojciecha Świątkowskiego
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez……………………………
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”.
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz
wybranej oferty będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej
treści:
§ 1.
Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę oleju opałowego do
budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul.
Suchedniowskiej 4 i budynku Muzeum na Świętym KrzyŜu o parametrach:
Właściwości

Jednostka miar

WARTOŚĆ

MJ/kg

43,1

Temperatura płynięcia

°C

- 27

Temperatura zapłonu

°C

69,5

Gęstość w temperaturze 15°C,

kg/m³

835,1

Lepkość kinetyczna w 20°C

mm²/s

4,625

Skład frakcyjny do 250°C

% (V/V)

33,8

Skład frakcyjny do 350°C

% (V/V)

93,4

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości
destylacyjnej, max.

% (m/m)

0,02

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

0,001

Zawartość siarki

% (m/m)

0,089

Zawartość wody

mg/kg

82

Zawartość ciał obcych

mg/kg

9,8

ocena wzrokowa

Czerwony

Wartość opałowa

Kolor
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§ 2.
1. Na przedmiot umowy, określony w § 1, składają się sukcesywne dostawy oleju
opałowego w ilości planowanej 35 000 litrów do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie
przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20 000 litrów do budynku Muzeum na Świętym KrzyŜu.
2. Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20% ilości zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ transport asortymentu do miejsca przeznaczenia
oraz wyładunek.
4. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub faxem.
5. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości
na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo Ŝądać okazania
świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym
licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju
opałowego.
§ 3.
1. Dostawy realizowane będą w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego zapotrzebowania zawierającego ilość oleju i miejsce jego dostarczenia.
2. Zamówienia będą przekazywane telefonicznie lub faxem pod numer ………………… a
Dostawca zapewnia iŜ będzie on dostępny przez całą dobę.
3. Do biegu terminu nie wlicza się dnia zgłoszenia.
4. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych w godz. od 8:00 do 15:00. JeŜeli termin
upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy to dostawca dostarczy olej w dniu roboczym
następującym po tym dniu.
5. Samochody dostawcze Dostawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z waŜnym
świadectwem legalizacji. Ilość paliwa wskazana na przepływomierzu będzie ilością
dostarczoną do Zamawiającego.
6. Dostawca zobowiązuje się dołączać do kaŜdej dostawy aktualną na dzień dostawy cenę
producenta ogłoszoną na stronie internetowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
7. Dostawca zobowiązuje się kaŜdorazowo udostępnić aktualne świadectwo jakości oleju.
§ 4.
Umowę zawiera się na okres od 21 stycznia 2013 roku do 30 grudnia 2013 r.
§ 5.
1. Dostawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości dostarczonego oleju
opałowego i ceny za 1 litr w kwocie brutto wynoszącej: ……………. zł
2. (słownie:. ………………./100).
2. Wskazana w pkt 1 cena moŜe ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu odpowiednio do
zmniejszenia lub zwiększenia ceny producenta w dniu rzeczywistej dostawy. Dostawca
jest zobowiązany udokumentować cenę producenta poprzez złoŜenie wydruku strony
internetowej producenta potwierdzającego jej wysokość. Wzrost lub obniŜenie ceny za 1
litr oleju opałowego następuje proporcjonalnie do wzrostu lub obniŜenia ceny producenta
w odniesieniu do ostatniej dostawy.
3. W cenie oleju określonej w punkcie 1 zawierają się wszelkie koszty związane z jego
transportem i rozładunkiem.
4. Wartość poszczególnych dostaw obliczana będzie w cenach jednostkowych netto
producenta oleju, aktualnych na dzień dostawy, pomniejszonych o rabat, powiększonych o
marŜę Dostawcy oraz powiększonych o naleŜny podatek VAT
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5. MarŜa określona przez Dostawcę wynosi ………… zł i jest stała przez cały okres
realizacji zamówienia.
6. Rabat określony przez Dostawcę wynosi ………… zł i jest stały przez cały okres realizacji
zamówienia.
§ 6.
1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za dostarczony olej opałowy nastąpi, na podstawie faktur za
wykonane i odebrane partie dostaw.
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie dokument potwierdzający odbiór poszczególnych
partii dostaw podpisany przez osoby upowaŜnione.
3. NaleŜność za dostawę oparta na prawidłowo wystawionej fakturze, zostanie zapłacona
przelewem na konto Dostawcy w
..........................................................................................................................................
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury.
4. Fakturę naleŜy wystawić na:
- Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
- Ul. Suchedniowska 4
- 26-010 Bodzentyn
- NIP 657-29-05-857
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
6.Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
§ 7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli kaŜdorazowej dostawy paliwa
przez odpowiednie jednostki badawcze.
2. W przypadku stwierdzenia złych parametrów spalania, koszty badania pokrywa Dostawca.
3. JeŜeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku dostarczenia mu oleju złej jakości,
uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych
przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8.
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Dostawca,
b) w wysokości 0,2% wartości zamawianej partii w przypadku nie dostarczenia w
terminie oleju opałowego, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy w razie
odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeŜeniem, o którym mowa w § 9 niniejszej
umowy.
3. JeŜeli wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony będą
mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania w okresie wykonywania przedmiotu
zamówienia własnego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty minimum 100 000 , 00zł.
§ 9.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach.
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2. W takim wypadku Dostawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenie naleŜnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i
powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
gdy Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie lub gdy Dostawca
wykonuje zobowiązanie nienaleŜycie, niezgodnie z umową.
§ 11.
KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 13.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.
§ 14.
Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Dostawca.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

Pieczęć firmowa

Kierownik jednostki

GK..............................

RP....................................

PD ds. zam. publ. ....................................
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Sprawdził:…………………………
Sporządzający…………………….

Za uwzględnienie skutków finansowych niniejszej umowy w planie finansowym ŚPN oraz realizację i
terminowe rozliczenie odpowiada

………………………………..2013 roku
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