OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu,
05-170 Zakroczym ul. o.H.Koźmińskiego 63
woj. mazowieckie, pow. nowodworski tel. 022 785 22 10,
ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę gazu propan butan na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku gospodarczego w Zakroczymiu
w okresie październik 2012r. - kwiecień 2013r
23.21.00.00-2

Łączne zapotrzebowanie około 100 tysięcy litrów.
Dostawy będą dokonywane w ilościach po 10.000 l gazu każdorazowo
Zamawiana mieszanina gazu powinna spełniać wymogi normy PN-C-96008/98
Gaz będzie dostarczany do zbiorników specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w atestowany
miernik gazu.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100 %
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759z późn. zm) zwanej dalej ustawą – dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3) Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu świadczącego o
posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności .

Aby spełnić warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia Wykonawców na podstawie załączonych przez nich do oferty dokumentów i
oświadczeń.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Otwarcie ofert nastąpi

wykluczenia

04.10.2012r o godz. 10.30 w Gabinecie Dyrektora Szkoły

Podstawowej .Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

nieodpłatnie w

Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu, 05-170 Zakroczym, ul. o.H. Koźmińskiego
63 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakroczym www.bip.zakroczym.pl
Koperta powinna być oznaczona „ Dostawa gazu propan na potrzeby ogrzewania Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku
gospodarczego w Zakroczymiu ”
Oferty z określeniem ceny za wykonanie zamówienia zawierające podatek VAT prosimy składać
w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu do dnia 04.10.2012r do godz. 10.00.
Oferta powinna zawierać wypełniony druk „Oferta” stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Pani Ewa Ciecierska
tel.(0 22) – 785 22 10 w godz. 8.00-15.00.
Fax – (0-22) 785 22 10,

Zatwierdziła
Dyrektor Szkoły
mgr. Ewa Cicierska

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2012r pod nr 352884-2012

SPECYFI KACJA
istotnych warunków zamówienia

Przedmiot zamówienia :
Dostawę gazu propan-butan na potrzeby ogrzewania Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum oraz dwóch budynków Domu
Nauczyciela i budynku gospodarczego w Zakroczymiu
w okresie październik 2012r. - kwiecień 2013r

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Zatwierdziła
Dyrektor Szkoły
mgr. Ewa Cicierska

Zakroczym dnia 18.09.2012r.

Zawartość specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Specyfikację opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759z późn. zm)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera poniżej wymienione
dokumenty :
Część I - instrukcja dla oferenta
Część II - istotne postanowienia umowy
Część III - oferta
Informacje ogólne
1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na SIWZ
2. Formularze do cz.. I powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według
warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.
W przypadku, gdy jakąkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje
„nie dotyczy”.
3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę
zostanie wykluczony z postępowania.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
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CZĘŚĆ I
Instrukcja dla oferenta
Zamawiający – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu, 05-170 Zakroczym ul.
o.H.Koźmińskiego 63 na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. zm) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na
Dostawę gazu propan butan na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku gospodarczego w Zakroczymiu w
okresie październik 2012r. - kwiecień 2013r
Wspólny Słownik Zamówień: - CPV 23.21.00.00-2
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Dostawie gazu propan butan na potrzeby
ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i
budynku gospodarczego w Zakroczymiu o łącznym zapotrzebowaniu około
100 tysięcy litrów.
Termin realizacji (wymagany) – październik 2012r. - kwiecień 2013r, nie później niż 24 h od
daty złożenia zamówienia.
Dostawy będą dokonywane w ilościach po 10.000 l gazu każdorazowo, zgodnie z ceną
zaproponowaną przez Oferenta w niniejszym Zamówieniu.
Zamawiana mieszanina gazu powinna spełniać wymogi normy PN-C-96008/98. Gaz będzie
dostarczany do zbiorników specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu.

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA stanowiącym zał. nr 1 do cz.I
1.1 Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
Rozdziału IV niniejszej instrukcji zgodnie z kolejnością wymienioną w Rozdziale IV.
1.2. W przypadku gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu,
powinna ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego certyfikatu.
2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymogami specyfikacji.
Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i w sposób czytelny (pismo maszynowe,
wydruk komputerowy lub ręcznie pismem czytelnym) i podpisana własnoręcznie przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia i dokumenty wykonawca winny być
również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.1. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych do oferty.
3.2. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty,
przy czym wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może
nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub
scalone w inny sposób);
3.3, Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
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Warunki formalne
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony
przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem
oferty. Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
z tłumaczeniami na język polski.
4. Oferta powinna zawierać
− wypełniony formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ)
− dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
wymienione w Rozdziale IV
− zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz powinna być
oznakowana następująco:
Dostawa gazu propan butan na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku gospodarczego w
Zakroczymiu w okresie październik 2012r. - kwiecień 2013r
Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznaczona jak wyżej, a ponadto opatrzona
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku
stwierdzenia jej wpłynięcia po terminie.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Postanowienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu zostanie opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 4 a
zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA’’ lub
„WYCOFANIE’’. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po
upływie terminu składania ofert.
II. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Zaoferowana Przez Wykonawcę cena będzie niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i będzie obejmowała wszystkie koszty, jakie będzie ponosił Zamawiający w związku z
realizacją przedmiotowego zamówienia. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami wzoru umowy.
Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z regulacją prawną na dzień składania ofert.
Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną w złotych polskich i uwzględnia wszystkie
wymagania odnoszące się do warunków realizacji zamówienia określonych w dokumentacji
przetargowej i wzorze umowy.
Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane
w złotych polskich (PLN).
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Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą określoną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego
zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 95 poz.
798) (nie dotyczy pkt 1 ppkt 1 oferty). W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę bez wskazania
liczby groszy Zamawiający przyjmie, że liczba groszy jest równa „00”.
III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3 Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumentu świadczącego o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności
bankowej.
Aby spełnić warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać, że
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia Wykonawców na podstawie załączonych przez nich do oferty dokumentów i
oświadczeń.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja).
1.
2.
3.
4.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
występujących wspólnie.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4

W tym celu :
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno :
- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
- precyzować zakres umocowania,
- wskazywać pełnomocnika,
- wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na
pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty składane indywidualnie przez każdego Wykonawcę muszą być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
6. Oświadczenia i dokumenty składane w imieniu uczestników oferty wspólnej przedkłada i
podpisuje Wykonawca – pełnomocnik, działając w imieniu uczestników oferty wspólnej.
IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW:

CELEM

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których
opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej
specyfikacji, zobowiązany jest on załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, (załącznik nr 2 do oferty), (konsorcjum – oświadczenie składa każdy z
ubiegających się Wykonawców lub pełnomocnik działający w imieniu Wykonawców
składających ofertę wspólną)
1.2. wykaz sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia, (załącznik nr 3 do oferty).
1.3. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł, lub oświadczenie, że w przypadku
wyboru jego oferty, ubezpieczenie OC na taką sumę zostanie zawarte przed podpisaniem
umowy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty
następujące dokumenty:
2.1.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.
(konsorcjum – każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
składa dokument)
2.2.koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.
2.3.aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z ZUS lub KRUS
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, (konsorcjum – każdy z
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokument)
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2.4 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
2.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu , oktorym mowa w pkt..2.1,2.3, składa dokument lub
dokumenty,wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
W odniesieniu do Wykonawców, mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP,zamiast
załącznika nr 8 do oferty należy złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
p.z.p. oraz w pkt III „Warunków udziału w postępowaniu” niniejszej siwz, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić dokumenty tych podmiotów świadczące o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
W/w dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione
(uwidocznionew wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru handlowego lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.) lub upoważnione (w
załączeniu – pełnomocnictwo).
Jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
prawdziwości – Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu bądź kopii
poświadczonej notarialnie.
Uwaga – przedstawione w niniejszych materiałach przetargowych załączniki do oferty są jedynie
wzorami. Załączniki do oferty mogą być złożone w innej formie, o ile będą zawierały treść o
jaką chodzi Zamawiającemu.
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V. KRYTERIA I SPOSOBY DOKONANIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:
1. Cena - 100 %
Punkty za cenę będą liczone następująco:
maksymalną ilość punktów otrzyma oferta za najniższą cenę.
Pozostałym oferentom przyznane zostaną punktu proporcjonalnie wg.wzoru:
Cena najniższej oferty
X = ------------------------------ x 100
Cena badanej oferty
VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.
1. Upoważnionymi osobami Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:
pani Ewa Cicierska– tel/fax. 022 785 22 10

2.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną do
Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż na dwa
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
3.
Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim
którym przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. W przypadku gdy SIWZ umieszczony
jest na stronie internetowej, zamieszcza również na tej stronie.
4.
W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku,
potwierdzenia otrzymania wiadomości.
5.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniema
się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faxu
podany przez Wykonawcę zostało doręczone sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z tym pismem.
6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów. Dokonaną w ten sposób modyfikację
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza także na tej stronie. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
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7.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania
zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone
na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
8.
W
uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano siwz oraz zamieści na stronie internetowej.
9.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający :
Zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych, jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podst. art. 11 ust.8. 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 przedłuży termin
składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej.

10.

Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty
4. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż przez
okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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2. W uzasadnionych przypadkach, wykonawca samodzielnie lub na wniosek
zamawiajacego może przedłużyć termin związania ofertą z tym ze zamawiający może
tylko raz na co najmniej 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.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli dotyczy) albo, jeżeli nie jest to możliwe z
wniesieniem nowego wadium(jeżeli dotyczy) na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
VIII. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE I TRYBIE SKŁADANIA ORAZ
OTWIERANIA OFERT
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Oferty przygotowane zgodnie z rozdziałem I niniejszej Specyfikacji należy składać do
dnia 04.10.2012r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu
ul. O.H Koźmińskiego 63
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia 04.10.2012r. o godz. 10.30 w
Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu
ofert. Koperty oznaczone „Wycofane’’ zostaną otwarte w pierwszej kolejności, koperty
wewnętrzne nie będą otwierane. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje
wykonawców jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: Nazwa i adres
wykonawcy, oferowana cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.
Informacje których mowa w pkt. 2, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenia zamówienia
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art 87 ust.2 pkt 3:
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego ofertę
odrzucił.
Po dokonaniu otwarcia ofert, Zamawiający sporządzi wykaz uczestników postępowania
oraz osób po stronie Zamawiającego, biorących udział w postępowaniu.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.
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IX. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
d) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którz złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
e) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
f) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
g) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w ppkt.1a na stronie internetowej www.bip.zakroczym.pl oraz miejscu
publicznym dostępnym w swojej siedzibie.
3. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej
www.bip.zakroczym.pl
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi go o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
X. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH I SKARGACH
PRZYSŁUGUJĄCYCH OFERENTOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszystkim wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a także innym osobom,
jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
ustawy -Prawo zamówień publicznych.
XI. FORMALNOŚCI DO SPEŁNIENIA PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU
1 Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wskaże
termin i miejsce podpisania umowy oraz inne niezbędne formalności , jak np. wniesienie
należytego wykonania umowy.
Niedokonanie przez Wykonawcę wskazanych formalności w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uzna on za uchylanie się przez Wykonawcę od
zawarcia umowy.
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2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy złożona
przez nich oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą do przedłożenia
umowy (oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
regulującej ich współpracę.
XII. WARUNKI
I
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przez Zamawiającego i oferentów stosuje się z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie
prawo zamówień publicznych i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.
XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
Załączniki

- Projekt umowy
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Załącznik nr 1
pieczęć oferenta
...................................., dnia ....................................

OFERTA
Ja niżej
podpisany..........................................................................................................................................
działając w imieniu i na
rzecz ..................................................................................................................................................
............
...........................................................................................................................................................
.....
(nazwa firmy)
I. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę gazu propan butan na
potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela
i budynku gospodarczego w Zakroczym w okresie: październik 2012 – kwiecień 2013
1. Oświadczenie o proponowanej cenie:
Proponuję cenę za wykonanie zamówienia w następującej wysokości:
1) proponowana cena netto ....................................zł (słownie: ....................................) za litr
gazu propan butan
2) podatek od towarów i usług VAT .................................... zł (słownie:....................................)
3) proponowana cena brutto .................................... zł (słownie: ....................................) za litr
gazu propan butan

..................Podpis oferenta..................

2. Oświadczenie o akceptacji wymaganego terminu realizacji zamówienia:
Oświadczam, że zamówienie będzie zrealizowane w terminie do dnia 30 kwietna 2012r.
Oświadczam, że będziemy dokonywać dostaw w okresie objętym zamówieniem w terminie nie
później niż 24 godziny od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zobowiązujemy się dostarczać gaz zgodny z wymogami Polskich Norm oraz odrębnych
przepisów.

..................Podpis oferenta..................
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Oświadczamy, że:
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
 zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
 zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo
zamówień publicznych

Oferta została złożona na .................... ponumerowanych stronach.
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Załącznik nr 2

pieczęć oferenta

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne
Składając ofertę w trybie „przetargu nieograniczonego” na:
Dostawę gazu propan butan na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku gospodarczego w Zakroczym w
okresie: październik 2012 – kwiecień 2013,
Ja (imię i nazwisko)
__________________________________________________________________
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
oświadczam, że nie dotyczy nas żaden z warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu z postępowania, a w związku z tym, brak jest
podstaw do wykluczenia nas z udziału w niniejszym przetargu. Jednocześnie oświadczam, że
spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj:
1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

dnia
podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferent
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Załącznik nr 3

pieczęć oferenta

WYKAZ NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ
KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ
WYKONAWCA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę gazu propan butan na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku gospodarczego w Zakroczym w
okresie: październik 2012 – kwiecień 2013,
oświadczamy, że obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje lub będzie dysponować następującymi, w
pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:
Opis

Ilość

Rok produkcji Forma władania1

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty2:
1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….

....................................dnia...........................

.................................................................
podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta

1

Określić czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.
2
Załączyć wypis z rejestru środków trwałych lub odpowiednie umowy potwierdzające, że w/w jednostki sprzętu są w dyspozycji oferenta.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA Nr ………
Zawarta w dniu .....................r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Zakroczymiu przy
ul. O.H. Koźmińskiego 63, 05-170 Zakroczym, reprezentowaną przez:
- Dyrektora Szkoły – Panią Ewę Ciecierską
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………, reprezentowaną przez:
- ……………………………………..
zwanym w dalszej części „ Wykonawcą”,
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazu propan butan na potrzeby ogrzewania Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku
gospodarczego w Zakroczym w okresie: październik 2012 – kwiecień 2013,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy gazu o właściwej jakości, w ilościach nie
większych niż 10.000 l każdorazowo
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie objęte niniejszą umową.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone zadanie zgodnie z dokumentami
kontraktowymi: umową, ofertą przetargową i „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”.
§ 2.
1. Strony ustalają następujące warunki realizacji dostaw przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiana mieszanina gazu powinna spełniać wymogi normy PN-C-96008/98
b) gaz będzie dostarczany do zbiorników specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w
atestowany miernik gazu,
c) gaz zostanie dostarczony przez Wykonawcę po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia pisemnego email, faksem lub telefonicznie, oraz potwierdzeniu zamówienia i ustaleniu terminu dostawy, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od dnia otrzymania zamówienia,
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2. Do każdej dostawy gazu, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 dołączone będą:
a) świadectwo jakości gazu,
b) dokument magazynowy WZ,
3. Wykonawca zobowiązuje się ponosić koszty transportu związane z wykonywaniem
usługi.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu gazu wyłącznie od wykonawcy przez cały
okres trwania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu gazu od innego niż wykonawca dostawcy w
przypadku naruszenia warunków zawartych w niniejszej umowie, jeżeli miałoby to
wpływ na właściwe funkcjonowanie ośrodka. Różnicą w cenie za zapłacony gaz Zamawiający obciąży Wykonawcę.
§ 3.
1. Za wykonanie czynności określonych w §1 niniejszej umowy Dostawca będzie
otrzymywał zapłatę w wysokości ............. zł/l gazu brutto (słownie: ............... za litr gazu),
w tym należny podatek VAT, za ilość zgodną z wystawionym dokumentem W/Z
podpisanym przez właściwego pracownika Zleceniodawcy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie
Zleceniodawcy.
3. Wszelkie wpłaty Zamawiającego z tytułu finansowania przedmiotu umowy będą płatne
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
§ 4.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
- 0,4 % od wartości brutto zamówienia, o której mowa § 3 ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 2 ust.1 lit. c.
- 10 % od wartości brutto zamówienia, o której mowa § 3 ust. 3 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Ustalone kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w opłaceniu zobowiązań
finansowych uwzględniając ustalenia zawarte w § 3.
§ 5.
Wykonawca zapewni dostawy gazu o parametrach zgodnych z polskimi normami
zapewniającego prawidłową pracę urządzeń grzewczych zainstalowanych w sieci gazowej
ośrodka. W przypadku awarii spowodowanej złą jakością gazu zobowiązany jest do pokrycia
strat i kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
§ 6.
1.

Umowa została zawarta na okres od dnia …………..r. do dnia ……………r.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawacia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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3. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym, postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego odstąpienia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy,
w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
§ 7.
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w Ustawie Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość
zmiany postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie:
a) zmiana ustawodawstwa powodująca zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub
zmian cen urzędowych,
b) zmiana lokalizacji Zamawiającego,
c) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej umowy prowadzą:
ze strony Zamawiającego: ……………………………tel./fax …………………..……,
ze strony Wykonawcy: ………………………………tel./fax ……………..…………..
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.
6. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i akceptacji przez obie strony, pod
rygorem nieważności z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT, która nastąpi
automatycznie.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….

………………………………..
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