Zamawiający:
Powiat Ostrołęcki, w imieniu którego działa na podstawie
Uchwały Zarządu Powiatu
ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH
07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich , tel/fax 29 77 21 429
e-mail: zspmysz@wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwane dalej Pzp

Przedmiot specyfikacji:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA CELÓW GRZEWCZYCH
NA SEZONY GRZEWCZE 2013/14, 2014/15
w ilości 180 000 litrów bezpośrednio do zbiorników olejowych w:
Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, Zespole Szkół Powiatowych w Łysych
i Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie
Termin wykonania zamówienia: październik 2013 – kwiecień 2015
SIWZ dostępna na stronie internetowej: www.zspm.hg.pl

Zatwierdzam:
Łącznie - 11 stron
Data: ………… 2013 r.

Podpis
Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych
w Myszyńcu
/-/ mgr inż. Sławomir Świtaj
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH
07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 5, tel./fax 29 77 21 429
e-mail: zspmysz@wp.pl
działając jako Zamawiający na podstawie Uchwały nr 577/2013 Zarządu Powiatu
w Ostrołęce z dnia 18 września 2013 r. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych
warunkach przetargu.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 09135100-5
3.2 Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego o parametrach:
1) wartość opałowa nie niższa niż – 41 MJ/kg
2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9g/ml
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż – 6,0 mm2/s
4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC
5) temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-24ºC)
6) Skład frakcyjny
a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v)
b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v)
7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 %
(m/m)
8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m)
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15% (m/m)
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg
3.3 Miejsce dostawy z ilościami przewidywanymi do sukcesywnego zamawiania:
a) Zespół szkół Powiatowych w Myszyńcu w ilości około 80 000 litrów,
b) Zespół Szkół Powiatowych w Łysych w ilości około 50 000 litrów,
c) Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie w ilości około 50 000 litrów.
Łącznie do wyżej wymienionych szkół w ilości około 180 000 litrów w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2015 r.
3.4. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszej ilości oleju niż podana w
punkcie 3.3.
3.5. Dostawa oleju będzie się odbywać na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne pracownika
Szkoły złożone na 2 dni przez terminem dostawy w ilościach określonych w zgłoszeniu
(kilka dostaw w trakcie sezonu grzewczego w zależności od zapotrzebowania oraz
posiadanych przez zamawiającego środków finansowych).
3.6. Wraz z każdorazową dostawą nie później niż z fakturą przedkładane będą świadectwa
jakości.
3.7. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres t.j. załadunek na środek transportu,
transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
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IV. Części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp.
VII. Zamówienia wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
IX. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie ma być wykonane w terminie grudzień 2013 – kwiecień 2015.
X. Opis sposobu składania ofert:
10.1.Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty załączonym do specyfikacji (zał.
nr 1)
10.2. Warunki udziału w postępowaniu:
a) spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
10.3. W/w warunki zostaną uznane za spełnione, leżeli wykonawca złoży dokumenty, o
których mowa w części X pkt. 10.4 niniejszej specyfikacji.
10.4. Do oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na załączniku nr 2 do
oferty.
b) certyfikat jakości oleju opałowego wraz z miejscem pochodzenia (zakupu).
10.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
10.6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
10.7. Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
10.8. Wszystkie miejsca, na których wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
10.9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
10.10.Wykonawca winien zabezpieczyć ofertę w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp do
jej zawartości.
XI. Sposób składania ofert:
11.1 Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie wewnętrznej, na której zostanie
zamieszczona nazwa i adres Wykonawcy, a następnie umieszczona w kopercie
zewnętrznej z napisem „Oferta w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na sezony
grzewcze 2013-2014 i 2014-2015”
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11.2 . W przypadku braku powyższej informacji, tj. oznaczenia koperty, zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
przesyłką kurierską, za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11.3. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu,
ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec do dnia 17 października 2013 r. do godz.
10:00. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 800 – 1600.
11.4. Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
11.5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
11.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu wyznaczonego na składanie ofert.
11.7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i
odpowiednio oznaczone, a zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona
określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i
wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
12.1. Cena oferty uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia, a w
szczególności załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu
przeznaczenia.
12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr
97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn. trzy miejsca po przecinku.
12.3. Cena winna być podana z wyodrębnieniem:
a) ceny brutto uwzględniającej wszystkie zobowiązania (prawidłowe ustalenie podatku
VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)
b) % ceny brutto w odniesieniu do ceny netto w Polskim Koncernie Naftowym Orlen z
dnia zamieszczenia ogłoszenia przedmiotowej procedury w Biuletynie Zamówień
Publicznych,
c) ceny wyjściowej w Polskim Koncernie Naftowym Orlen z dnia zamieszczenia
ogłoszenia przedmiotowej procedury w Biuletynie Zamówień Publicznych ,
12.4. Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na
skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach:
( a) tzn. zmiany ceny oleju opałowego w Polskim Koncernie Naftowym Orlen,
(b) ewentualna zmiana przepisów.
XIII. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
XIV. Wadium
Wykonawcy nie są zobowiązani do składania wadium.
XV. Otwarcie ofert.
15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego.
15.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć przy publicznym otwieraniu ofert.
15.3. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców i ceny
oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.
15.4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte
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15.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępnione.
15.6. Przez tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą
być one udostępnione innym uczestnikom, postępowania.
15.7. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania.
15.8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
”TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych
jawnych elementów oferty.
15.9. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
XVI. Wybór najkorzystniejszej oferty.
16.1. Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium wyboru ofert jest: Cena oferty - 100 %
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
16.2. Ocena punktowa ceny oferty zostanie ustalona wg następującego wzoru:
Cmin
P = ----------------- x W%
Cof
gdzie: Cmin - najniższa zaoferowana cena
Cof - cena oferty ocenianej
W% = 100 maksymalna liczba punktów wynikająca z wagi kryterium
16.3. Wynik.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy,
który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymagania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
16.4. 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
16.5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania od wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty oraz przedłożenia kalkulacji
szczegółowej cen jednostkowych.
XVII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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17.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej specyfikacji.
17.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na piśmie na zadane pytanie pod
warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa okresu wyznaczonego terminu składania ofert.
17.3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą za pomocą faksu , pocztą elektroniczną i pisemnie.
Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez
wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego pisemnego
potwierdzenia ich otrzymania.
17.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
zamawiający może modyfikować treść niniejszej dokumentacji.
17.5. Każda prowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz
zostanie doręczona do wszystkich wykonawców.
17.6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców.
17.7. Oferty nie spełniające wymagań niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone
17.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sławomir Świtaj, sekretariat w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu
w godzinach 830 – 1300 , tel/fax (29) 77 21 429
XVIII. Udzielenie zamówienia.
18.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę, zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji.
18.2. O miejscu i terminie zawarcia umowy zamawiający poinformuje wybranego
wykonawcę odrębnym pismem.
18.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta w terminie określonym w
art.94 Pzp.
18.4. W przypadku, gdy wykonawca , którego oferta została wybrana uchyla się od
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XIX. Ogłoszenia wyników przetargu.
19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
19.2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu
podpisania umowy.
XX. Środki odwoławcze.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI art. 179 do 181
Pzp.
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Załącznik nr 1
OFERTA
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zapytania o cenę na:

DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA CELÓW GRZEWCZYCH NA LATA
2013-2014-2015
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
adres e-mail ……………………………………..
1.

OFERUJEMY dostawę oleju opałowego za cenę brutto wraz z kosztami transportu:
……………………… zł za 1 litr, słownie …………………………………………..
Co stanowi ……………… % (słownie) …………….…………………………………
podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)

2.

ceny netto ………….. zł/litr (………….. zł/m3) oferowanej przez PKN za olej
opałowy w dniu …………………….
Zobowiązuję się dostarczać olej opałowy lekki w sezonie grzewczym 1013/2014,
2014/2015 do kotłowni w:
a) w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu,
b) w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,
c) w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie.
Za cenę stanowiącą ……………. % słownie ………………………………………….
(podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)

ceny netto oferowanej przez PKN za olej opałowy w dniu złożenia zamówienia.
3.

4.
5.
6.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
projekt umowy został przez nas zaakceptowany i Zobowiązujemy się, w przypadku
przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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7.

8.
9.

10.
11.

OŚWIADCZAMY, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie
wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od
………….. do ……………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
ogólnie udostępnione.
Oferta została złożona na …….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych w
prawym dolnym rogu.
Załączniki do niniejszej oferty są1 .
(1)
Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust.1)
(2)
……………………………………….
(3)
……………………………………….
(4)
……………………………………….

Podpisano
………………………………………………
(upełnomocniony przedstawiciel)

adres: ………………………………………...
data: …………………………………………
1

Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone
przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 w powiązaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że
spełniam warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

.................................. dnia .......................
..........................................................
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3
WZÓR UMOWY

W dniu ............................... 2013 r. w Ostrołęce pomiędzy:
Powiatem Ostrołęckim mającym swą siedzibę w Ostrołęce, Plac Bema 5 zwanym dalej
„ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:
Zarząd Powiatu w Osobach:
Przewodniczący zarządu – starosta dr inż. Stanisław Kubeł
Członek Zarządu – wicestarosta mgr Krzysztof Parzychowski
Przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Barbary Gocłowskiej
Jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego jest Zespół Szkół Powiatowych
w Myszyńcu,
a ……………………………....................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą"
adres..............................................................................
telefon ...........................................................................
fax..................................................................................
NIP ..............................................................................
REGON ………………………………….
wpisanym do rejestru /KRS ………………..
i reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................
w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru ofert wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać n/w odbiorcom, własnym transportem olej opałowy
lekki dla celów grzewczych w latach 2013 – 2014 – 2015 na adres:
1. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5, w ilości około 80 000
litrów
2. Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27, w ilości około 50 000
litrów,
3. Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20, w ilości około 50 000 litrów
Łącznie do wyżej wymienionych szkół w ilości około 180 000 litrów, w cenie brutto
stanowiącej ........................ % ceny neto oferowanej przez PKN ORLEN za olej opałowy
lekki w dniu złożenia zamówienia.

1.

2.
3.
4.

§2
Dostawy oleju odbywać się będą sukcesywnie na zamówienie telefoniczne lub pisemne
poszczególnych odbiorców złożone na 2 dni przez terminem dostawy zgodnie ze złożoną
ofertą.
Dostarczony olej musi spełniać wymogi jakościowe określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
W przypadku dostarczenia wadliwego oleju dostawca zobowiązuje się do pokrycia
kosztów usunięcia awarii urządzeń grzewczych.
Wykonawca w przypadku niedotrzymania terminu dostawy zapłaci odbiorcy karę
umowną w wysokości 1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.
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§3
1. Cena w dniu podpisania umowy wynosi ................. zł brutto za 1 litr oleju co stanowi
..............% ceny netto oferowanej przez PKN Orlen za olej opałowy lekki.
2. Strony ustalają, że obowiązującą je sumą wynagrodzenia jest kwota określona w ofercie
przetargowej wykonawcy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wyraża się kwotą .............. PLN brutto (słownie:
.......................................................)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości oleju niż podana w § 1.

§4
Wykonawca po każdej dostawie wystawi fakturę dla właściwego odbiorcy na potwierdzoną
ilość dostarczonego oleju, która zostanie opłacona przelewem w ciągu 14 dni na konto
Wykonawcy.

§5
Umowa została zawarta na czas określony tj. od .......................... do ...............................

§6
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany
jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do
Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia
Wykonawcy w ciągu ............ dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

§7
Integralną część niniejszej umowy stanowią :
a) oferta wykonawcy
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia
§8
W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, cztery dla Zamawiającego.

ZAWAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

11

