ZAMAWIAJĄCY:
Publiczne Gimnazjum w Przysusze
ul. Warszawska 45
26-400 Przysucha

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup, dostawę i wyładunek oleju opałowego do kotłowni Publicznego
Gimnazjum w Przysusze ul. Warszawska 45 w roku 2011.
Kod CPV 09135100 - 5 – olej opałowy

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Termin składania ofert: 10 grudnia 2010 r. godz. 14.00

Wykaz dokumentów przetargowych.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
2. Formularz oferty.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1

do formularz oferty.
4. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – zał. Nr 2 do formularza oferty.
5. Oświadczenie – zał. Nr 3 do formularza oferty.

6. Projekt umowy.

I. Zamawiający:
Publiczne Gimnazjum w Przysusze
26-400 Przysucha, ul. Warszawska 45
Regon: 671958410
tel. (48) 675 25 85
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II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058
z późn. zm.) zwany dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek oleju opałowego do
kotłowni Publicznego Gimnazjum w Przysusze w roku 2011.
2. Olej opałowy powinien spełniać następujące dane techniczne:
Wymagania
Wartość
Jednostka
Gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż
Temperatura zapłonu nie niższa niż
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200 C nie niższa niż
Skład frakcyjny:
Do 2500 C destyluje nie więcej niż
Do 3500 destyluje nie mniej niż
Zawartość siarki nie więcej niż
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej
nie większa niż
Pozostałość po spopieleniu nie większa niż
Zawartość wody nie większa niż
Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż
Wartość opałowa nie niższa niż
Temperatura płynięcia nie wyższa niż

3.
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Wielkość zamówienia do 40 000 litrów.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2011 – 31.12. 2011 r, partiami według potrzeb zamawiającego.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez dostawcę oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. (podpisany załącznik Nr 2).

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta wykonawcy wg wzoru /załącznik Nr 1/ załączona do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli.
2. Dokument stwierdzający cenę oleju opałowego producenta na dzień 03.12.2010 r.
oraz świadectwo jakości produktów, zgodne z normami PN dla oferowanego produktu poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /załącznik Nr 2/.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Zał. Nr 2/.
5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne we właściwym urzędzie skarbowym oraz
właściwym oddziale ZUS wystawione z datą wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzający, że profil działania oferenta
odpowiada przedmiotowi przetargu. Wystawiony z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8. Polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
9. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), wydanej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim.
Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne będzie polegała
na formalnym sprawdzeniu czy w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach
znajdują się informacje i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający
nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do
zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Modyfikacja
treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Dokonaną w ten sposób modyfikację
zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pani Agnieszka Walaszczyk – st. referent tel. (48) 675 25 85, od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.15 do 15.15.
X. Termin związania z ofertą:
30 dni od terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert:
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1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod
rygorem nieważności. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę i
podać tylko jedną cenę.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i parafowane
przez osobę/osoby upoważnione, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, albo osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do
oferty oraz złożone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego.
7. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres
siedziby zamawiającego:
Publiczne Gimnazjum w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Warszawska 45
8. Oznakowanie koperty powinno być następujące:
„Oferta na – ZAKUP, DOSTAWĘ I ROZŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO
NA ROK 2011”, „nie otwierać przed 10.12.2010 r. godz. 14:00”
XII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Publiczne Gimnazjum w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Warszawska 45
do dnia 10 grudnia do godziny 14.00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.
3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Publiczne Gimnazjum w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Warszawska 45
dnia 10 grudnia 2010 r. o godzinie 14.15.
4. Otwarcie kopert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena
brutto realizacji zamówienia.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny:
Jako „bazę cenową” do przetargu przyjmujemy cenę netto 1 l paliwa w temperaturze referencyjnej + 15 °C u producenta PKN ORLEN S.A. na dzień
03 grudnia 2010 r. Wszystkie obliczenia cen przyjmujemy z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
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1. Obliczenie ceny jednostkowej.
a/ Cena jednostkowa netto przyjęta do obliczenia ceny ofertowej:
Cj = Cp - Wr
gdzie:
Cj – cena jednostkowa netto 1 litra oleju
Cp – cena jednostkowa netto 1 litra oleju producenta - PKN ORLEN na dzień
03 grudnia 2010 r.
Wr – współczynnik regulujący cenę w okresie umowy
Cj = .................................... - (.....................................)
Cj = .....................................
b/ Współczynnik regulujący cenę:
Wr = Cp(03.12.2010) - Co
gdzie:
Wr – współczynnik regulujący cenę
Cp - cena jednostkowa netto producenta PKN ORLEN na dzień 03.12. 2010 r.
Co – cena jednostkowa netto 1 litra proponowana w ofercie
Wr = ..................... - ............................
Wr = ...................................
Wr jest kwotą stałą, która będzie obowiązywać w okresie związanym podpisaną
umową przy każdorazowej dostawie oleju.
c/ cena jednostkowa brutto:
Cj brutto = Cj + podatek VAT
cena jednostkowa netto Cj - ...............
podatek VAT: stawka ........, wartość ..............................
cena jednostkowa brutto 1 litra ........................
2. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT).
Wykonawca obliczy cenę oferty (maksymalną możliwą wartość wynagrodzenia) poprzez wypełnienie kosztorysu ofertowego.
Wartość oferty = ilość oleju x cena jednostkowa brutto
Wartość oferty = .....................................
3. Cena 1 litra oleju w chwili zakupu w okresie związanym podpisaną umową:
Cj = Cd - Wr
gdzie:
Cj – oferowana jednostkowa cena netto paliwa w dniu dostawy (w zaokrągleniu
do 2 miejsc po przecinku)
Cd – cena paliwa obowiązująca w dniu dostawy u producenta PKN ORLEN publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl (zaokrąglona do 2 miejsc po
przecinku)
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Wr – stały wskaźnik regulacji
Cj = ..................... - (....................)
Cj = ........................
Podatek VAT : stawka ........, wartość ..............................
Cena jednostkowa brutto ............................
Wartość dostawy = cena jednostkowa brutto x ilość
Wartość dostawy = ........................ x ...................
Wartość dostawy = .......................
4. Cenę oleju należy podać przyjmując temperaturę referencyjną oleju + 15°C
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującym kryterium
oceny ofert:
- cena brutto zamówienia –100%.
2. Oferty będą porównywane do najkorzystniejszej ceny /najniższej/ i wyliczane
według wzoru:
cena oferowana najniższa
-------------------------------- x 100%
cena badana
3.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty - w odniesieniu do oferentów, którzy
spełnili podstawowe warunki – zamawiający będzie kierował się najniższą oferowaną ceną z zachowaniem zasad zawartych w art. 91 pkt 5 i 6 ustawy:
a/ jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa
wykonawców składających oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych,
b/ wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach,
4. Cena – będzie to ostateczna kwota oferty brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym /załącznik Nr 1/
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie „Prawo zamówień publicznych”
oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium wyboru.
6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów listownie. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania
umowy.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
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1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca jest obowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta wykonawcy) zawieranej umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki odwoławcze: protest /art. 180 – 183 ustawy Prawo
zamówień publicznych/.
XVIII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
XX. Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1

do formularz oferty.
3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – zał. Nr 2 do formularza oferty.
4. Oświadczenie – zał. Nr 3 do formularza oferty.

5. Projekt umowy.

Przysucha, dnia 03.12. 2010 r.

Dyrektor szkoły
mgr Adam Pałgan
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