Sprawa nr GKL/3410/2009
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony poni ej 60.000 EURO

Zamawiaj cy:

Gmina Pi tek

Adres Zamawiaj cego:

99-120 Pi tek, ul. Rynek 16
tel.: (0-24) 722-19-19, fax: 722-19-09

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówie publicznych (Dz. U. z dnia 14.09
2006r Nr 223 ,poz.1655 . z pó n. zm.
I. Przedmiot zamówienia:
1) Dostawa oleju opa owego EKOTERM PLUS
2) Termin realizacji:
a/. rozpocz cie – z chwil podpisania umowy.
b/. zako czenie – 1 rok po podpisaniu umowy.
II. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych oraz wariantowych.
III. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia - wymagany: 1 rok
IV. Warunki udzia u w post powaniu
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ;
2) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencja techniczny, a tak e dysponuj
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.
5) spe ni pozosta e wymogi stawiane niniejsz SIWZ.
V. Oferta musi zawiera nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:
1) wype niony i podpisany formularz oferty (wg. za cznika nr 1).
2) aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawionego nie wcze niej ni 6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
3) W przypadku spó ki cywilnej nale y za czy umow spó ki
4) O wiadczenie wykonawcy, e nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamówie publicznych i spe nia warunki okre lone w art. 22 ust. l
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wskazanej ustawy (wg. za cznika nr 2).
5) Umow reguluj
wspó prac podmiotów wyst puj cych wspólnie (konsorcja, spó ki
cywilne), która b dzie okre la a:
a) przedsi biorców odpowiedzialnych za z

on ofert i wykonanie zamówienia,

b) Zasady reprezentacji (lider) we wszystkich sprawach zwi zanych z ofert i umow z
zamawiaj cym, wraz z podaniem imiennej reprezentacji,
c) solidarn odpowiedzialno podmiotów wyst puj cych wspólnie za niewykonanie lub
nienale yte wykonanie zamówienia, obejmuj
równie odpowiedzialno w okresie
kojmi i gwarancji.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca sk ada ofert zgodnie z wymogami okre lonymi w SIWZ. Ka dy oferent
mo e z
tyko jedn ofert .
2) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z

eniem oferty.

3) Ofert nale y z
na (lub wed ug wzoru) druku „Oferta" - za cznik nr 1. Wykonawcy
nie wolno dokonywa
adnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta"
opracowanego przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania
ofert wariantowych lub obejmuj cych cz
zamówienia.
4) Oferta - pod rygorem jej niewa no ci - powinna by napisana w j zyku polskim, na
maszynie, komputerze lub inn trwa i czyteln technik oraz podpisana przez
osob /osoby upowa nion do reprezentowania firmy na zewn trz i zaci gania zobowi za
w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty.
5) Ka da karta oferty wraz ze wszystkimi za cznikami powinna by ponumerowana i
parafowana przez osob podpisuj
ofert , oraz trwale spi te. Wszystkie miejsca, w
których Wykonawca naniós zmiany musz by parafowane przez osob podpisuj
ofert .
6) Dla uznania wa no ci oferta musi zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty
wymagane i za czone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ust. V niniejszej
specyfikacji.
Je li dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii - po wiadczenie, oprócz adnotacji:
„za zgodno z orygina em", musi by opatrzone imienn piecz tk i podpisem osoby
upowa nionej do reprezentowania firmy na zewn trz.
VII. Sposób sk adania ofert
1) Ofert nale y z
w jednej zamkni tej kopercie, zapiecz towanej w sposób
gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cej jej nienaruszalno do
terminu otwarcia ofert.
2) Oferta powinna by umieszczona w zamkni tej kopercie oznakowanej w sposób
nast puj cy:
a) <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
b) ZAMAWIAJ CY: Gmina Pi tek , 99-120 Pi tek ul. Rynek 16
oferta w przetargu nieograniczonym
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c) na dostaw oleju opa owego.
d) nie otwiera przed: 11.01.2010r godz. 10,30
VIII. Miejsce i termin sk adania ofert
1) Oferty nale y sk ada w siedzibie Gminy Pi tek w terminie do dnia 11.01.2010r do
godziny 10,00 – pokój nr 1.
2) Oferta z ona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po up ywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
3) Udost pnienie ofert odbywa si b dzie wg poni szych zasad:
a) Wykonawca winien z
wskazanej oferty (ofert)

pisemny wniosek do Zamawiaj cego o udost pnienie

b) Zamawiaj cy wska e termin i miejsce udost pnienia ofert.
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Oferty zostan otwarte w siedzibie Gminy Pi tek w dniu 11.01.2010r roku o godz. 10,30.
2) Wykonawcy mog uczestniczy w publicznej sesji otwarcia ofert, podczas której:
a) bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy poda kwot , jak
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

zamierza

b) podczas otwarcia ofert zamawiaj cy podaje nazw (firmy) oraz adresy wykonawców,
a tak e informacje dotycz ce ceny.
c) informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiaj cy przeka e niezw ocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
X. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Wykonawca okre la cen rycza tow za dostaw l litra oleju opa owego,jako cen nie
zmienn .
2) Wszystkie warto ci okre lone w kosztorysie ofertowym oraz cena oferty, winny by
liczone do dwóch miejsc po przecinku.
3) Zamawiaj cy poprawia omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny w nast puj cy sposób:
a) przyjmuje si , e prawid owo podano cen rycza tow bez wzgl du na sposób jej
obliczenia,
b) je eli cena rycza towa podana liczb nie odpowiada cenie rycza towej podanej
ownie, przyjmuje si za prawid ow cen rycza tow podan s ownie,
c) je eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen rycza towych, przyjmuje si , e
prawid owo podano poszczególne ceny rycza towe.
4) Zamawiaj cy po poprawieniu oczywistych omy ek rachunkowych w obliczeniu ceny,
niezw ocznie zawiadamia o tym wszystkich wykonawców, którzy z yli oferty.
XI Ocena ofert
1) Oceny ofert b dzie dokonywa a komisja przetargowa.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spe nili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie nast puj cego kryterium:
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l.p.
l

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

Cena

100 %

Suma

100 %

Kryterium Cena = 100 %
3) Zamawiaj cy przy obliczaniu tego kryterium b dzie bra pod uwag ca kowit cen brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z cen najni sz otrzyma 100 pkt.
przemno onych przez wag kryterium i zostanie przyj ta jako podstawa do badania
pozosta ych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odb dzie si wg. wzoru:
Najni sza cena oferty
Kryterium cena = ---------------------------------------------x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty
4) Ocena ko cowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych
cz onków komisji przetargowej za w/w kryterium.
5) W przypadku gdy nie mo na dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to,
e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy
yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym przez zamawiaj cego ofert
dodatkowych.
6) Wykonawcy sk adaj c oferty dodatkowe nie mog zaoferowa cen wy szych ni
zaoferowane w z onych ofertach.
7) Zamawiaj cy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre lonym w niniejszej specyfikacji i zosta a oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
XII. Og oszenie wyników przetargu
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi wszystkich Wykonawców
bior cych udzia w post powaniu przetargowym niezw ocznie po rozstrzygni ciu
przetargu wskazuj c nazw i adres wykonawcy którego ofert wybrano oraz cen brutto.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o terminie
zawarcia umowy.
3) Informacj dotycz
wyników post powania przetargowego Zamawiaj cy zamie ci na
tablicy og osze w siedzibie Zamawiaj cego.
XIII. Istotne warunki umowy
Istotne warunki umowa zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia - za cznik nr 4 do
niniejszej specyfikacji.
XIV. Sposób udzielania wyja nie
1) O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy
przekazuj pisemnie.
2) O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc telefaksu
uwa a si za z one w terminie, je eli ich tre dotar a do adresata przed up ywem
terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona pisemnie.
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3) Wyja nienie i odpowiedzi dotycz ce SIWZ s formu owane na pi mie, na pisemny
wniosek (zapytanie) oferenta. Wykonawca mo e zwróci si na pi mie do Zamawiaj cego
o wyja nienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który b dzie zobowi zany
do niezw ocznego udzielenia wyja nie , chyba, e pro ba o wyja nienie specyfikacji
wp yn a do Zamawiaj cego na mniej ni 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
4) Zamawiaj cy prze le tre wyja nie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
specyfikacj istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia ród a zapytania.
5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed
up ywem terminu do sk adania ofert, zmodyfikowa tre
specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonan w ten sposób modyfikacj Zamawiaj cy przekazuje si
niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych
warunków zamówienia.
XV. Osob uprawnion do bezpo redniego kontaktowania si z Wykonawcami jest:
Jerzy Rydczak tel. /0-24/ 722-16-11.
XV. Termin zwi zania ofert
1) Termin zwi zania ofert up ywa po 30 dniach od daty terminu sk adania ofert.. Bieg
terminu rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
2) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed up ywem terminu zwi zania
ofert Zamawiaj cy mo e tylko raz zwróci si do Wykonawców o wyra enie zgody na
przed enie terminu zwi zania ofert o kolejne 30 dni.
3) Odmowa przychylenia si do pro by Zamawiaj cego ze strony Wykonawcy nie powoduje
utraty wadium.
4) Zgoda Wykonawcy na przed enie okresu zwi zania ofert jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przed eniem okresu wa no ci wadium albo, je eli jest to mo liwe, z
wniesieniem nowego wadium na przed ony okres zwi zania ofert .
XVI. Odrzucenie ofert.
1) Zamawiaj cy odrzuca ofert , je eli:
a) Jest niezgodna z ustaw ;
b) Jej tre

nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) Jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) zosta a z ona przez wykonawc
udzielenie zamówienia;

wykluczonego z udzia u w post powaniu o

f) zawiera omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo na poprawi na
podstawie art. 88, lub b dy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si na
poprawienie omy ki rachunkowej w obliczeniu ceny;
h) Jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.
2) Zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
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podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
XVII. Uniewa nienie przetargu nast pi w przypadkach okre lonych w art. 93 Ustawy
Prawo zamówie publicznych.
XVIII. rodki ochrony prawnej
rodki ochrony prawnej przys uguj Wykonawcom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia dozna lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego
przepisów ustawy, na zasadach okre lonych w art. 179-198 prawa zamówie publicznych.
Za czniki:
1. Za cznik nr l – oferta cenowa
2. Za cznik nr 2 - o wiadczenie
3. Za cznik nr 3 - projekt umowy
ZATWIERDZAM:

Dnia 16.12.2009 roku
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Za cznik nr 1.
OFERTA
Dane dotycz ce wykonawcy:
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Siedziba:........................................................................................................................................
Nr telefonu/ faks...........................................................................................................................
Nr NIP..............................................................................
nr REGON .......................................................
I.
Nawi zuj c do przetargu nieograniczonego
oferujemy cen :
.......................................................................................................................................................
za cen brutto ...............................................................................................................................
ownie z .....................................................................................................................................
W/w cena jest ostateczna, niepodlegaj ca zmianie do czasu zako czenia przedmiotu
zamówienia
II.
Informujemy, e uwa amy si zwi zani niniejsz ofert w okresie wskazanym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
III.
wiadczam, e zobowi zuje si w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na
warunkach okre lonych w SIWZ w tym w za czniku nr 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiaj cego.
(piecz tki imienne i podpisy)
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Za cznik nr 2

WIADCZENIE
Niniejszym o wiadczamy, e firma ubiegaj ca si o zamówienie publiczne na:
………………………………………………………………………………………………
Na podstawie art. 44 w powi zaniu z art. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówie publicznych ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004rNrl9,poz. 177):
1) posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie :
2) posiadam niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencja techniczny, a tak e dysponuj
osobami zdolnymi do wykonania zamówieneia;
3) znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy, który stanowi i z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza
si :

………………………………...
(Miejscowo

i data)
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