
SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawy oleju opałowego o jakości nie gorszej niż EKOTERM PLUS 
do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.,   

w ilości około 190.000 litrów w skali roku.

CPV : 
23.12.21.00-9 – olej opałowy

Wykaz dokumentów:
Rozdział  I
▪ Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział  II
▪ Formularz Oferty

– Załączniki  do  oferty 

Rozdział  III
▪ Wzór Umowy

                             ZATWIERDZAM  PRZEDKŁADANE
DOKUMENTY I WYRAŻAM  ZGODĘ
NA  ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Gorzów Wlkp. , dnia 8 lipca 2008 r. 
 ..........................................................................................
    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

                                                                                                               w Gorzowie Wlkp.
                               
                                                                                                                 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
prowadzony  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dn. 29.01.2004 r.
( tekst  jednolity  Dz. U. z 2007  Nr 223 poz.1655).  



Rozdział  I
1. Instrukcja dla Wykonawców – 7 str.;  



1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego :

           Dom Pomocy Społecznej Nr 1  im. Marie Juchacz

zwany dalej Zamawiającym

· kod , miejscowość   66 – 400 Gorzów Wlkp. ,      
· ulica , nr                Podmiejska Boczna ,    nr   :  10  
· internet :   www.DPS.gorzow.pl ,     
· numer kierunkowy :   0 prefiks 95 ,      tel.: 7323522   fax.:  7324122
· godziny pracy :   poniedziałek - piątek – 07:00 – 15:00

           
· NIP :   599-11-13-735
· REGON :  000811632

2. Tryb udzielenia zamówienia :

przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3. Niniejsze postępowanie zostało  ogłoszone w dniu 10 lipca 2008 r. w Biuletynie
Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu
Zamówień Publicznych,  na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  Nr 1
im . Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. oraz w siedzibie Zamawiającego.

4. Opis przedmiotu zamówienia :

4.1. Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa oleju opałowego o jakości nie gorszej niż EKOTERM PLUS 
do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

w ilości około 190.000 litrów w skali roku.
Dostawy oleju będą odbywały się transportem kołowym (auto-cysterną) zaopatrzoną w pompę rozładunkową
z  legalizowanym  urządzeniem pomiarowym oraz  wężem  rozładunkowym i  złączkami  dostosowanymi  do
otworów wlewowych zbiorników paliwa. Sprzęt posiadał będzie aktualne badania techniczne odpowiadające
wymogom przy  transporcie  płynnych paliw.    Posiadamy 5 zbiorników po 4.500 litrów każdy.  Cysterna
przywożąca  olej  powinna  być  wyposażona  w  pompę.  Rozliczenie  oleju  będzie  odbywało  się  w  litrach.
Rozliczenie dostaw następować będzie w temperaturze referencyjnej 15°C. 

CPV : 23.12.21.00-9 

4.2. Wymagania Zamawiającego :

A. Oferowany przez Wykonawcę olej spełnia wszystkie warunki zamówienia, a w szczególności posiada
wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

5. Termin wykonania zamówienia :

w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
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6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełniania tych warunków :

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi art.22 ust.1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają
poniższe warunki :

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

         Potwierdzenia  spełnienia  tych warunków Zamawiający dokona na podstawie  dokumentów wymienionych
w  WYKAZIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW – ( pkt.7.2. SIWZ).  

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

7.1.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ wynikających z  art.22  i  24  ustawy  prawo zamówień publicznych  oraz  wzór
umowy.

Lp Rodzaj oświadczenia i innych dokumentów
Liczba

wymaganych
 dokumentów

1 Oferta – wypełniony formularz ofertowy. 1

2

Oświadczenie wynikające z art.22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UWAGA
Oświadczenie  to  należy składać  jako  załącznik do  OFERTY wg wzorów  ,
przekazywanych  przez  Zamawiającego  ze  wzorem  formularza  OFERTA –
Rozdział II SIWZ.

1

  3

Wzór umowy
UWAGA
Wzór umowy należy złożyć jako załącznik do OFERTY. 

1

7.2. WYKAZ  DOKUMENTÓW wymaganych  od  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu
o  udzielenie zamówienia  publicznego

Lp Nazwa  i rodzaj dokumentu
Liczba

wymaganych
 dokumentów

1
Aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do
rejestru  lub  zgłoszenia   do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1

  2

Koncesja,  zezwolenie  lub  licencja  ,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym.

1
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Lp Nazwa  i rodzaj dokumentu
Liczba

wymaganych
 dokumentów

3

Aktualne zaświadczenia :
· właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
· właściwego  oddziału Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  lub  Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca nie  zalega z  opłacaniem podatków,
opłat  oraz  składek na ubezpieczenie  zdrowotne i  społeczne,  lub zaświadczeń,  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.

po 1

       
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:

8.1. Zgodnie  z  art.27 ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z wyjątkiem
protestu. Zamawiający wymaga pisemnej formy protestu.

8.1.1. Wykonawca może zwrócić  się  do   Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji   Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  chyba że  prośba  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
wpłynie  do  Zamawiającego  na mniej  niż  6 dni przed  terminem składania  ofert.  Zamawiający
przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami,  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

                 8.1.2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian
w  ofertach.  O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia
wszystkich  Wykonawców, którym przekazano  Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia,  a
jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniania  na  stronie  internetowej,  zamieszcza  tę  informację  na  tej
stronie.

8.1.3. Zamawiający  nie  będzie  zwoływał  zebrania  z  Wykonawcami.

8.2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami : 
Pracownikiem  uprawnionym  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  jest : 
· Banasiak Maria – pracownik ds. zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Juchacz  w  Gorzowie Wlkp.
pok. 11,  telefon  ( 0 prefiks 95)  732 35 22  ,  fax ( 0 prefiks 95)  732 41 22 .

9. Termin związania ofertą :
9.1. Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.
9.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający

może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

10. Opis sposobu przygotowania oferty: 
10.1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.

10.1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.1.2.  W przypadku o którym mowa w punkcie  10.1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to w oryginale winno
być dołączone do  oferty (zgodnie  z  obowiązującymi przepisami),  o  ile  nie  wynika z  innych
dokumentów zalączonych przez Wykonawcę.
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10.1.3. Jeżeli oferta Wykonawców – Konsorcjum zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  umowy regulującej  współpracę  tych
Wykonawców.

10.1.4. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców:
· umowa  regulująca  współpracę  tych  podmiotów  powinna  zawierać:  określenie  celu

gospodarczego,  oświadczenia  podmiotów  o  przyjęciu  odpowiedzialności  solidarnej,
wskazanie  podmiotu,  któremu  powierza  się  prowadzenie  spraw  i  reprezentację  na
zewnątrz (lidera),  oznaczenie czasu trwania umowy – wymaga się,  aby czas trwania
umowy był nie krótszy niż okres realizacji  zamówienia, zakaz zmian w umowie bez
zgody Zamawiającego.

10.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.4. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione dokumenty i oświadczenia.
10.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
10.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystapienia zamówień uzupełniających na zasadach określonych

w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
10.10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, a więc możliwość składania ofert na

dostawy oleju opałowego lekkiego, który powinien spełniać nizej wymienione parametry:
Lp. Parametr Wartość Jednostka 
1. Wartość opałowa nie niższa niż 42.600 kJ/kg
2. Gęstość w temp. 15° C nie wyższa niż 0,860 g/ml
3. Temperatura zapłonu nie niższa niż 56 ˚C
4. Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 ˚C
5. Lepkość kinematyczna w temp. 20˚C nie większą niż 6,00 mm2/s
6. Skład frakcyjny do 250˚C destyluje nie więcej niż 65 % (V/V)
7. Skład frakcyjny do 350˚C destyluje nie mniej niż 85 % (V/V)
8. Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
9. Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m)
10. Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg
11. Pozostałość  po  koksowaniu  w  10%  pozostałości

destylacyjnej nie większa niż
0,3 % (m/m)

12. Pozostałość po spopieleniu nie wieksza niż 0,01 % (m/m)

W  przypadku  zaproponowania  oleju  opałowego  równoważnego  należy
podać nazwę zaproponowanego oleju.
10.11. Wymaga się,  aby wszystkie poprawki były dokonane w sposób  czytelny i  dodatkowo opatrzone  datą

dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
10.12. Składana oferta  wykonania zamówienia musi zawierać:

a) wypełniony  Formularz  –  OFERTA,  którego  wzór  przekazujemy  ze  Specyfikacją  Istotnych
Warunków Zamówienia – Rozdział II SIWZ ;
Oferta  musi  być  napisana  w  języku  polskim:  na  maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  ręcznie
nieścieralnym atramentem oraz  podpisana  przez  osobę  lub osoby upoważnione  do  podejmowania
zobowiązań  w imieniu  Wykonawcy zgodnie  z  wpisem o  reprezentacji  w stosownym dokumencie
uprawniającym  do  występowania  w  obrocie  prawnym  lub  udzielonym  pełnomocnictwem.
Pełnomocnictwo w oryginale (zgodnie z obowiązującymi przepisami) winno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

b) Oświadczenia  i  zatwierdzony  wzór  umowy  wymienione  w  punkcie   7.1.   Instrukcji  dla
Wykonawców – Rozdział I SIWZ. 

Oświadczenie  stanowiące  załącznik  do  oferty,  należy  składać  wg wzorów przekazywanych  przez
Zamawiającego ze wzorem formularza OFERTA.  
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  obowiązek
złożenia oświadczeń dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia,  a  zatwierdzony  wzór  umowy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia składają łącznie.
Dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być  podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
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Pełnomocnictwo w oryginale (zgodnie z obowiązującymi przepisami) winno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

c) dokumenty wymienione w punkcie 7.2. Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ  
W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w WYKAZIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ( pkt.7.2. SIWZ)

pod pozycją  1,  2,  3  składa  każdy z  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie
zamówienia;

Dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być  podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
Pełnomocnictwo w oryginale (zgodnie z obowiązującymi przepisami) winno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
Wymagane powyżej  dokumenty są  składane w formie  oryginału lub kserokopii  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem  przez osobę lub osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy  zgodnie  z  wpisem  o  reprezentacji  w  stosownym  dokumencie  uprawniającym  do
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo w oryginale
(zgodnie z obowiązującymi przepisami) winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 

         10.13. Dokumenty  sporządzone  w języku  obcym są  składane  wraz  z  tłumaczeniem na  język  polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

11.1. Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz  w Gorzowie Wlkp. przy ulicy
Podmiejskiej Bocznej 10 - pokój nr1, sekretariat                 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2008 r. o godz. 09:30.

11.1.1. Wymaga się,  aby oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania opatrzonym:
· informacją o adresacie,
· firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie,
· dopiskiem – Oferta na dostawę oleju opałowego. Nie otwierać przed 24 lipca 2008 r.

godz. 10:00 .
11.1.2. Jeżeli  Wykonawca  składający  ofertę  chce  zastrzec  informacje  stanowiące  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to dokumenty
te muszą być włożone w oddzielną kopertę opatrzoną klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. Nie mogą
stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

11.1.3.Wykonawca  może,  przed  upływem terminu  do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę.
Powiadomienie  o zamiarze wprowadzenia  zmian  lub  wycofaniu  oferty  należy  przygotować
i oznaczyć  zgodnie  z  postanowieniami  pkt.  11.1.1 , a  zewnętrzną kopertę   dodatkowo
oznaczyć  napisem   " ZMIANA"   lub  " WYCOFANIE".

11.1.4.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.

 

11.2.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
11.3.  Otwarcie ofert jest  jawne i odbędzie  się  w  dniu  24 lipca 2008 r.  o godz. 10:00

w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp., w  pokoju  nr  20. 
11.3.1.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. 
11.3.2.  Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności zawartych w ofertach.

11.2.3. Informacje o których mowa w pkt. 11.3.1. i 11.3.2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.        

11.4. W  toku  badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.   Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem omyłki
pisarskiej i rachunkowej).
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11.5. Zamawiający   poprawi  w   tekście  oferty   oczywiste   omyłki  pisarskie  oraz  omyłki  rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym  wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Poprawianie omyłek rachunkowych odbywać się będzie zgodnie z  art. 88 ustawy Prawo zamówień
publicznych.   

12. Opis sposobu obliczenia ceny : 

12. 1. Wszelkie informacje finansowe należy podać w złotówkach (PLN).
12.2. Cena  oferty  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia, a więc wszystkie

koszty związane  z dostawą oleju  opałowego.  W cenie  powinny być również uwzględnione wszystkie
opłaty celne, podatki wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT. 

12.3.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotówkach (PLN).

13. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

13.1. Tryb oceny ofert:
13.1.1. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

· I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone.

· II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie
podlegających wykluczeniu.

13.2. Kryteria oceny ofert:
W   celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  przyjął  następujące  kryterium przypisując  mu
odpowiednio wagę procentową:

· cena brutto 1 litra oleju opałowego – 100 %.

13.3. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

           C = najniższa cena brutto 1 litra oleju opałowego x 100  waga kryterium
      cena brutto 1 litra oleju opałowego oferty badanej  

         Wskazówki:
· Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.
· Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
· Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
· Zaoferowana cena brutto zawierać będzie upust, który nie może być zmieniony przez cały czas

trwania umowy.

14. Informacja o formalnościach , jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :

14.1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego  zostanie
zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się
najkorzystniejsza. 

14.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa
w sprawie zamówienia  publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą,  jeżeli
Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania
ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. O
miejscu  i  dokładnym  terminie  zawarcia  umowy  Zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  wybranego
Wykonawcę.

14.3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzić  będą  przesłanki
okreslone w art.93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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15. Istotne  dla  stron  postanowienia  ,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólne warunki umowy
albo wzór  umowy ,  jeżeli  Zamawiający  wymaga od  Wykonawcy ,  aby zawarł
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach :
Wzór  umowy stanowi  załącznik  do  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.  W jej  treści,  która  nie
podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się
w porozumieniu z  Wykonawcą wprowadzenie do treści  umowy drobnych zmian i  korekt,  jednak wyłącznie
w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla
Zamawiającego.

16. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia : 
Wykonawcom i  innym osobom, których  interes  prawny w uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  ustawy,  przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane  w  DZIALE  VI  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  (przysługuje  wyłącznie  protest,  w
przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy dotyczące odwołań i skarg).   

17. Podwykonawcy:
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Całość zamówienia
musi być zrealizowana przez Wykonawcę.
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Rozdział  II 

1. Formularz Oferty – 2 str.;

a. oświadczenie – 1 str.;
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OFERTA

             W  YKONAWCA                                              Z  AMAWIAJ  Ą  CY  

Nazwa firmy

Dom Pomocy Społecznej

    Nr 1 im. Marie Juchacz
Adres firmy – województwo, powiat, miasto, ulica, nr domu

                 Ul.  Podmiejska Boczna  10 
e-mail

       66 – 400  Gorzów Wlkp
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym

faks

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na :  

Dostawy oleju opałowego o jakości nie gorszej niż EKOTERM PLUS 
do Domu Pomocy Społecznej Nr 1  im. Marie Juchacz  w Gorzowie Wlkp.

w ilości około 190.000 litrów w skali roku.

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego:
1. Oferujemy  wykonanie  w/w przedmiotu zamówienia (w przypadku zaproponowania oleju opałowego

równoważnego  należy  podać  nazwą  proponowanego  oleju)  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych
Warunków Zamówienia  za  :

· cenę 1 litra oleju opałowego …..………………….……    zł netto.

               podatek VAT…………………..zł

       cena 1 litra oleju opałowego……………………zł brutto

Słownie netto…………………………………………………………………………

Słownie brutto………………………………………………………………………..

 Cena netto zawiera  ………………. % upustu od ceny  dnia oleju opałowego producenta  (podać

nazwę producenta), która wynosi ……………. zł.  – na dzień  22 lipca 2008 r.  (z dokładnością do

dwóch miejsc  po przecinku)  za 1 litr  oleju.  Upust  ten  będzie stosowany przez cały czas trwania

umowy i jest wartością stałą. 

· łączna wartość około 190.000 litrów oleju opałowego (zaproponowana powyżej cena  1 litra x

190.000) w skali 12 miesięcy wynosi: ……………………………………… ……………..zł. netto

słownie:………………………………………………………………………………………  zł

netto.
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Łączna wartośc około 190 000 litrów oleju opałowego (zaproponowana powyżej cena 1 litra  x

190 000)  w  skali  12  miesięcy  wynosi  ………………………………………………………   zł

brutto

słownie:………………………………………………………………………………. …..zł brutto.

      Wszelkie informacje finansowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  wszystkimi
załącznikami oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

3.  Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia:

w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres do dnia 23 sierpnia 2008 roku,
także zakreślonego zapisami specyfikacji.

5.  Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia wykonamy sami – bez udziału podwykonawców.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej  oferty  do zawarcia  umowy na
wymienionych  w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy jednocześnie, iż:
· spełniamy wszystkie wymagania art.  22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z mocy art.  24 ustawy

Prawo zamówień publicznych,
· zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęliśmy ją bez zastrzeżeń

oraz nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia zamówienia.

9.  Niniejszą  ofertę przetargową składamy we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum* zarządzanego
przez ………………………….(podać nazwę lidera).

10. Oświadczamy, iż nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) nie świadczyła usług
doradczych w czasie etapów przygotowawczych niniejszego postępowania.

11. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

12.  Pod groźbą odpowiedzialności  karnej  oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują  stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert – art. 297 k.k.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres …………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Niniejsza oferta zawiera następujące załączniki:
…………………………………………………. ………………………………………
…………………………………………………. PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH
…………………………………………………
(potwierdzone podpisami Wykonawcy)
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* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
złożone zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655)

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  ………
…................................................................................................................................................

ja (imię i nazwisko)………………………………………………………………….

reprezentując firmę (nazwa firmy) …………………………………………………..

jako (stanowisko służbowe) …………………………………………………………

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)  Posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem  technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przedkładamy  w  ofercie  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające  prawdziwość
kwestii zawartych w powyższym oświadczeniu.

Ponadto oświadczam, że:

1) Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeżeń.

Miejscowość……………… , dnia…………….200…… r. 
...........................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców wraz z pieczęcią)



Rozdział  II 
▪ Załączniki do oferty

 



 

Rozdział   III 

1. Wzór Umowy – 4 str.;



 

U M O W A    

Zawarta w dniu ………………… r.  pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie
Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul.Podmiejska Boczna 10                                                               ,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. …………………….. - Dyrektora 

a ………………………..działającą (-ym) na podstawie wpisu do ……………………………
…..  pod  numerem  ……………………….,   zwaną  (-ym)  w  dalszej  części  umowy
Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

1. ………………………………………………………………..

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego  na  sukcesywne  dostawy oleju  opałowego  do  Domu  Pomocy
Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 w okresie
12 miesięcy od daty podpisania umowy, rozstrzygniętego wyborem oferty Wykonawcy w dniu
……………………. została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający
na sukcesywnych dostawach oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej Nr 1w Gorzowie
Wlkp., przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10 w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zgodnie
ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przewidywane zużycie oleju opałowego w skali 12 miesięcy wynosi 190.000 litrów.
3.  Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  z  tytułu  zamówienia  mniejszej  ilości  oleju
opałowego, niż określona w ust. 2.

§ 2

Strony ustalają następujące warunki dostaw:
1.  Olej  opałowy  dostarczany  będzie  partiami  w  ilościach  zgodnych  z  każdorazowymi
zamówieniami  Zamawiającego,  stosownie  do  jego  bieżących  potrzeb,  na  podstawie  jego
jednostronnych dyspozycji.
2.  Zamówienie  na  dostawę,  zawierające  wszelkie  informacje  dotyczące  danej  partii  oleju
opałowego, Zamawiający złoży Wykonawcy, w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie –
każdorazowo z podaniem nazwiska osoby zamawiającej.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie złożone w ramach niniejszej
umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili jego otrzymania.
4. Wykonawca na własny koszt zapewni każdorazowo transport oleju opałowego do siedziby
Zamawiającego. Obowiązek należytego zabezpieczenia oleju opałowego w czasie transportu
spoczywa na Wykonawcy.



 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej opałowy będzie spełniał obowiązujące normy.
6. Do każdej dostawy wymagany jest atest jakości.
7. Wykonawca gwarantuje, że upust zaproponowany w ofercie jest stały i będzie niezmienny
przez cały czas trwania umowy.

§ 3

1.  Cena  brutto  1  litra  oleju  opałowego po uwzględnieniu  upustu wynosi:  …………… zł.
słownie: ……………………………………………………………………………………..
2. Cena ta zawiera  ………………………. % upustu od ceny netto dnia oleju opałowego
podanego przez  producenta,  która  wynosi  …………………. zł.  netto  (z  dokładnością  do
dwóch miejsc po przecinku)  za 1 litr oleju. 
3. Łączna wartość netto całego zamówienia,  tj.  przewidywanych 190.000 litrów oleju

opałowego w skali 12 miesięcy wynosi: ………………………zł. słownie: …………
………………………………….. zł.netto oraz …………………… zł brutto słownie…
…………………………………….zł brutto

4. Rozliczenie ilości dostaw następować będzie w temperaturze referencyjnej +15°C.
5. Cena, o której mowa w ust. 1 jest niezmienna w okresie związania ofertą tj. do dnia 23
sierpnia 2008 r.
6.  Po  okresie  ustalonym  w  ust.  4  cena  oleju  może  ulec  obniżeniu  lub  podwyższeniu
w przypadku zmiany cen wprowadzonej przez producenta.
7.  Zmiana  ceny brutto  dostarczanego oleju  zostanie  naliczona  wskaźnikiem procentowym
obliczonym z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i zaokrąglona do setnej części
złotego. Podstawą kolejnej zmiany ceny brutto będzie cena brutto obowiązująca przy dostawie
poprzedniej.
8.  W  przypadku  zmiany  ceny  przez  producenta  Wykonawca  powiadomi  o  tym  fakcie
pisemnie Zamawiającego.
9. Na podwyżkę ceny wymagana jest zgoda Zamawiającego,  bez tej  zgody nie może być
dokonana  dostawa.  Odmowa  zgody  na  podwyżkę  uprawnia  Zamawiającego  do
natychmiastowego odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do żądania kary umownej,
o której mowa w § 6 ust. 4 lit. a).
10.  Zmiana  ceny  oleju  opałowego  musi  być  potwierdzona  kopią  oficjalnej  decyzji
producenta.

§ 4

1.  Za  każdorazowe  dostarczenie  partii  oleju  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłaty
należności  –  za  dostarczoną  partię  oleju  opałowego  -  przelewem  na  konto  Wykonawcy
w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury,  pod  warunkiem
dokonanego  bez  zastrzeżeń  odbioru  ilościowo  –  jakościowego  dostarczonego  oleju
opałowego.
2. Faktury wystawiane będą na Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 – 400
Gorzów Wlkp.ul Podmiejska Boczna 10   NIP 599 – 11 – 13 – 735. 
3.  Przyjmuje  się,  że  dniem  zapłaty  jest  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.



 

§ 5

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany
jest do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując pisemnie swoje roszczenia
do Wykonawcy.
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  roszczeń
Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia.
3. Jeżeli  Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli  pisemnej odpowiedzi  na
roszczenie w ustalonym terminie, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

§ 6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przez Zamawiającym za nienależyte wykonywanie
dostaw będących przedmiotem umowy.
2.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  lub  zaniechania  własne  oraz  osób,
którym powierzył wykonanie umowy lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii oleju opałowego w wysokości 0,5 %
wartości brutto niezrealizowanej partii oleju opałowego za każdy dzień opóźnienia,
nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto całego zamówienia,

b) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność  Wykonawca,  w  wysokości  10%  łącznej  wartości  brutto  całego
zamówienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność

ponosi Zamawiający, w wysokości 10% łącznej wartości brutto całego zamówienia, z
wyjątkiem wystąpienia  sytuacji  przewidzianej  w art.  145  ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w § 3 ust. 8 umowy.

5. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 4 ust. 1 przysługują
odsetki ustawowe.
6.  Zamawiający ma  prawo dochodzić  od Wykonawcy odszkodowania  uzupełniającego na
zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.

§ 7

1. Strony ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia ……
…………………………… do dnia ………………………………..
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy:

· w każdym czasie za zgodą obu stron,
· przez  Strony  poprzez  jej  wypowiedzenie  z  zachowaniem  1  miesięcznego  okresu

wypowiedzenia.
3.  Zamawiający może odstąpić  od umowy, ze  skutkiem natychmiastowym z  przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:



 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca dokona cesji  wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz

swoich wierzycieli, bądź osób trzecich,
c) Wykonawca rażąco narusza  postanowienia  niniejszej  umowy, w szczególności,  gdy

opóźnienie w realizacji zamówienia przekracza co najmniej 7 dni. 
4.  Odstąpienie  od  umowy następuje  z  chwilą  pisemnego  zawiadomienia  drugiej  strony o
przyczynie odstąpienia.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3  lit. c), Zamawiający
oprócz naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 3 lit. b) nie traci uprawnienia do naliczania
kar umownych za opóźnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit. a).

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie, w
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i mogą nastąpić tylko
przy zaistnieniu przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa
do wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 10

Wszelkie  spory mogące  wyniknąć  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy strony poddają  do
rozpatrzenia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
 

§ 11

W sprawach nie  uregulowanych niniejszą  umową mają  zastosowanie  :  ustawa  z  dnia  29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  nie
zawierających żadnych poprawek ani skreśleń, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.
Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
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