Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Tryb zamówienia:
Zamawiaj cy:
Adres Zamawiaj cego:

przetarg nieograniczony o warto ci poni ej 193.000 euro
Gmina Pi tek
99-120 Pi tek, ul. Rynek 16
tel.: (24) 7221158, fax.: (24) 7221909
e-mail : ugpiatek@ugpiatek.pl

Podstawa prawna:
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) poni ej 193.000 euro.
Miejsce publikacji og oszenia o przetargu:
1.Biuletyn Zamówie Publicznych; numer og oszenia 394260-2010 data zamieszczenia 03.12.2010r.
2. Strona internetowa Zamawiaj cego: www.bip.ugpiatek.pl
3. Tablica informacyjna w miejscu publicznie dost pnym w siedzibie Zamawiaj cego.
I. Przedmiot zamówienia:
Dostawa lekkiego oleju opa owego w ilo ci ca 110.000 litrów , ustalanych ka dorazowo
dla poszczególnych dostaw, do placówek o wiatowych prowadzonych przez Gmin Pi tek ,
a mianowicie:
a) Szko y Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Pi tek;
b) Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek;
c) Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek;
d) Gimnazjum im. prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek
o nast puj cych w ciwo ciach fizyko-chemicznych:
1.

sto

w temperaturze 15°C

nie wy sza ni 0,86 g/ml;

2.

Temperatura zap onu

wy sza ni 56°C

3.

Lepko
20°C

nie wy sza ni 6 mm/s

4.

Zawarto

siarki

nie wi ksza ni 0,20%

5.

Zawarto

wody

nie wi ksza ni 200 mg/kg

6.

Ca kowita zawarto

7.

Warto

8.

Temperatura krzepni cia

kinematyczna w temperaturze

zanieczyszcze

opa owa

nie wi ksza ni 24 mg/kg
nie ni sza ni 42,6 MJ/kg
nie wy sza ni -20 0C

Wymienione w ciwo ci fizyko-chemiczne powinny by potwierdzone wiadectwem Jako ci –
Atestem.
Wspólny s ownik zamówie (CPV 2008) : 09135000-4
Termin realizacji:
a) rozpocz cie – z chwil podpisania umowy; b) zako czenie – 31.12.2011r.
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II. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych, wariantowych oraz
uzupe niaj cych.
III. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia - wymagany: od daty podpisania umowy do 31.12.2011r.
IV. Informacje na temat wadium
Wadium nie jest wymagane.
V. 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 na podstawie art.24
ustawy Pzp.
5) spe ni pozosta e wymogi stawiane niniejsz SIWZ.
VI. 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. 1 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.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca sk ada ofert zgodnie z wymogami okre lonymi w SIWZ.
2) Ka dy oferent mo e z
tyko jedn ofert .
3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.
4) Ofert nale y z
na (lub wed ug wzoru) druku „Oferta" - za cznik nr 1.
5) Wykonawcy nie wolno dokonywa adnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta"
opracowanego przez Zamawiaj cego.
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6) Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych lub obejmuj cych cz
zamówienia.
7) 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 /ne do reprezentowania firmy na zewn trz i zaci gania zobowi za w
wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty.
8) 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 .
9) 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.
10) Je eli 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.
VIII. 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, ul. Rynek 16, 99-120 Pi tek oferta w przetargu
nieograniczonym
c) na dostaw oleju opa owego.
d) nie otwiera przed:

13 grudnia 2010 r. godz. 10 30

IX. Miejsce i termin sk adania ofert
1) Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego.
2) Oferta z ona po terminie zostanie zwrócona niezw ocznie oferentowi.
3) Udost pnienie ofert odbywa si b dzie wg poni szych zasad:
a) Wykonawca winien z
pisemny wniosek do Zamawiaj cego o udost pnienie
wskazanej oferty (ofert)
b) Zamawiaj cy wska e termin i miejsce udost pnienia ofert.
X. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Oferty zostan otwarte w siedzibie Zamawiaj cego czyli w budynku Urz du Gminy Pi tek, ul.
Rynek 16, 99-120 Pi tek, w dniu 13 grudnia.2010 r. roku o godz. 10:45.
2) Wykonawcy mog uczestniczy w publicznej sesji otwarcia ofert, podczas której:
a) bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy poda kwot , jak zamierza
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
b) podczas otwarcia ofert zamawiaj cy podaje nazw (firmy) oraz adresy wykonawców,
a tak e informacje dotycz ce ceny.
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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.
XI. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Wykonawca okre la cen rycza tow za dostaw 1 litra oleju opa owego, jako cen nie
zmienn przez ca y okres obowi zywania umowy.
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.
XII. 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:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena

100 %

2

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:
Kryterium cena =

najni sza cena oferty
cena badanej oferty

x 100 pkt x 100 %

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.
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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.
XIII. 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 .
XIV. Istotne warunki umowy
Istotne warunki umowy zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia - za cznik nr 3 do niniejszej
specyfikacji.
XV. Sposób udzielania wyja nie
1. Ka dy Wykonawca ma prawo zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ.
Wyja nienia s sformu owane na pi mie na wniosek, zapytanie wykonawcy. Zamawiaj cy jest
obowi zany niezw ocznie udzieli wyja nie jednak nie pó niej ni na dwa dni przed up ywem
terminu sk adania ofert pod warunkiem, i wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn do
zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu
sk adania ofert.
2. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku, o
którym mowa w pkt.1. lub dotyczy udzielonych wyja nie , zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie
albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert
zmieni tre SIWZ. Dokonan zmian specyfikacji zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a tak e zamieszcza na stronie internetowej ,
na której udost pni SIWZ.
4. Pytania wykonawców musz by sformu owane na pi mie i mog by przes ane
zamawiaj cemu faksem, przy czym w lad za faksem musi zosta dostarczone zapytanie w
oryginale, podpisane przez Wykonawc .
5.
Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn .
6.
Zamawiaj cy prze le tre wyja nienia jednocze nie wszystkim Wykonawcom, którym
dor czono SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania oraz na stronie internetowej, na której
umieszczono SIWZ.
7.
Zamawiaj cy nie zamierza zwo
zebrania Wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci
dotycz cych SIWZ.
8. 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
niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków
zamówienia.
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XVI. Osob uprawnion do bezpo redniego kontaktowania si z Wykonawcami jest:
Mariusz Paw owski - kierownik Samorz dowej Administracji Placówek O wiatowych w Pi tku
tel/fax (24) 7221362, kom. 605-148-861
Godziny, w których udzielane s informacje dotycz ce przetargu: 800 –1400
XVII. Termin zwi zania ofert
1) Termin zwi zania ofert up ywa po 30 dniach od daty terminu sk adania ofert.
2) Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
3) 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.
XVIII. Odrzucenie ofert.
Zamawiaj cy odrzuca ofert , je eli:
1) jest niezgodna z ustaw , lub jej tre
pkt.3

nie odpowiada tre ci SIWZ z zastrze eniem art..87 ust.2

2) z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
3) zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia
4) zosta a z

ona przez wykonawc wykluczonego z post powania o udzielenie zamówienia,

5) zawiera b dy w obliczeniu ceny,
6) w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi si na poprawienie
omy ki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
7) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.
Oceny spe niania powy szych warunków Zamawiaj cy dokona zgodnie z formu
,,spe nia-nie spe nia’’, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach
wyszczególnionych w SIWZ. Z tre ci za czonych dokumentów musi wynika
jednoznacznie, i w/w warunki wykonawca spe ni . Niespe nienie któregokolwiek z
powy szych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
XIX. Uniewa nienie przetargu nast pi w przypadkach okre lonych w art. 93 Ustawy Prawo
zamówie publicznych.

XX. rodki ochrony prawnej
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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. 179-198g prawa zamówie publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia maj
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie Publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
Za czniki:
1. Za cznik nr 1 – oferta cenowa
2. Za cznik nr 2 - o wiadczenie
3. Za cznik nr 3 - projekt umowy
ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy Pi tek
mgr Krzysztof Lisiecki
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Za cznik nr 1
OFERTA CENOWA
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 okresu obowi zywania
umowy.
II. Informujemy, e uwa amy si zwi zani niniejsz ofert w okresie wskazanym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
III. O 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.

………………………………………………………….
miejscowo , data

…………………………………………………..
(piecz tka/ i imienna/ei podpis/y)
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Za cznik nr 2

..............................................
Piecz

Wykonawcy
WIADCZENIE

o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne na dostaw lekkiego oleju
opa owego do placówek o wiatowych prowadzonych przez Gmin Pi tek, a mianowicie :
1) Szko y Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Pi tek;
2) Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek;
3) Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek;
4) Gimnazjum im. prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek.
Niniejszym, zgodnie z art. 44 w powi zaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) o wiadczamy, co nast puje:
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy
nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie .
2. Posiadam/y niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencja techniczny, a tak e
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduj /my si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam/y wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia w my l art. 24 ustawy
Pzp.
Zgodnie z art. 44 wy ej cytowanej ustawy, o wiadczamy, e spe niam/my wszystkie warunki udzia u
w post powaniu, okre lone w wy ej cytowanej ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz z yli my wszystkie wymagane dokumenty potwierdzaj ce spe nianie tych
warunków.
Jednocze nie stwierdzam/y, i jestem/ my wiadomi odpowiedzialno ci karnej zwi zanej ze
sk adaniem fa szywych o wiadcze w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

..........................................................
miejscowo , data

..........................................................
Piecz

i podpisy osób upowa nionych do sk adania
wiadcze woli w imieniu Wykonawcy:
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Za cznik nr 3

UMOWA nr ………………………/2010
zawarta w dniu ………………………………….. r. pomi dzy

Gmin Pi tek reprezentowan przez Krzysztofa Lisieckiego - Wójta Gminy Pi tek
w tre ci umowy zwanym Zamawiaj cym,
a
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
w tre ci umowy zwan Dostawc ,
o nast puj cej tre ci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa lekkiego oleju opa owego w ilo ciach ca 110.000 litrów
okre lonych ka dorazowo przez ZAMAWIAJ CEGO i o w ciwo ciach okre lonych w § 2 niniejszej
Umowy do placówek o wiatowych prowadzonych przez Gmin Pi tek, a mianowicie:
1) Szko y Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Pi tek;
2) Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 9-120 Pi tek;
3) Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek;
4) Gimnazjum im. prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek .
2. Na warunkach, uzgodnionych niniejsz Umow , DOSTAWCA zobowi zuje si dostarczy
ZAMAWIAJ CEMU wymieniony w ust. 1 olej, a ZAMAWIAJ CY zobowi zuje si dostarczony olej
odebra i zap aci ustalon cen .
3. P atnikiem za dostarczony olej jest SAMORZ DOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK O WIATOWYCH
w PI TKU, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek, NIP:775-127-65-74.
§2
1. Strony ustalaj , e dostarczony olej b dzie charakteryzowa si nast puj cymi parametrami
fizykochemicznymi:
1.
sto w temperaturze 15°C
nie wy sza ni 0,86 g/ml;
2.

Temperatura zap onu

wy sza ni 56°C

3.

Lepko

nie wy sza ni 6 mm/s

4.

Zawarto

siarki

nie wi ksza ni 0,20%

5.

Zawarto

wody

nie wi ksza ni 200 mg/kg

6.

Ca kowita zawarto

7.

Warto

8.

Temperatura krzepni cia

kinematyczna w temperaturze 20°C

zanieczyszcze

opa owa

nie wi ksza ni 24 mg/kg
nie ni sza ni 42,6 MJ/kg
0

nie wy sza ni -20 C

2. Wymienione w ust. 1 w ciwo ci fizyko-chemiczne musz by ka dorazowo potwierdzone
wiadectwem Jako ci - Atestem.
§3
Strony ustalaj nast puj ce warunki dostaw:
1) Olej dostarczany b dzie partiami, w ilo ciach zgodnych z ka dorazowymi zamówieniami
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ZAMAWIAJ CEGO, w imieniu którego dzia a kierownik Samorz dowej Administracji Placówek
wiatowych w Pi tku .
2) Zamówienie na dostaw , zawieraj ce wszystkie informacje dotycz ce danej partii towaru ,
ZAMAWIAJ CY z y DOSTAWCY z wyprzedzeniem nie mniejszym ni 48 godzin, w formie pisemnej
lub telefonicznej - ka dorazowo z podaniem nazwiska osoby zamawiaj cej oraz miejsca dostawy.
3) DOSTAWCA zobowi zuje si zrealizowa ka de zamówienie, z one w ramach niniejszej umowy.
4) W razie nie wywi zania si z niniejszej Umowy w terminie , DOSTAWCA zap aci kar umown w
wysoko ci 0,5 % za ka dy dzie zw oki od warto ci dostawy.
5) DOSTAWCA na w asny koszt zapewni ka dorazowo transport towaru do wskazanej w zamówieniu
placówki o wiatowej.
6) Odbiór ilo ciowy b dzie dokonywany wg wskaza legalizowanych urz dze pomiarowych, w które
wyposa one s cysterny .
7) ZAMAWIAJ CY przeka e dokonuj cemu dostawy pracownikowi DOSTAWCY pisemne potwierdzenie
odbioru ilo ciowego i jako ciowego.
§4
Cena brutto jednego litra oleju opa owego/ cena nie zmienna/ z dostaw wynosi : ……………………………………..…..
§5
1. Za dostarczenie ka dej partii oleju SAMORZ DOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK O WIATOWYCH W
PI TKU dokona zap aty przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku, na konto
DOSTAWCY :
Nazwa banku : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer rachunku : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kolejna sprzeda mo e nast pi jedynie po op aceniu poprzedniej dostawy.
3. W przypadku uchybienia ustalonego w § 5 ust. 1 terminu , SAMORZADOWA ADMINISTRACJA
PLACÓWEK OSWIATOWYCH W PI TKU zap aci DOSTAWCY odsetki ustawowe za zw ok .
§6
Niedotrzymanie w ciwo ci oleju opa owego lub nieterminowa dostawa spowoduj roszczenie
ZAMAWIAJ CEGO z powodu strat jakie z tego tytu u poniós .
§7
1. Umowa zawarta zostaje na czas okre lony tj. z chwil podpisania umowy do 31.12.2011r .
2. Umowa mo e ulec rozwi zaniu w ka dym czasie za zgod obu Stron, po up ywie jednomiesi cznego
wypowiedzenia, z onego na pi mie drugiej Stronie.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§9
Wszystkie spory wynik e z niniejszej umowy rozstrzyga b
s dy powszechne wed ug
ciwo ci ogólnej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 11
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach – dwa dla ZAMAWIAJ CEGO , a 1 egz. dla
DOSTAWCY.
Zamawiaj cy:

…………………………………………………….

Dostawca:

……………………………………………………….

………………………………………………………...

Kontrasygnata Skarbnika
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