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o wartości zamówienia mniejszej ni ż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

CPV:
09135100-5 Olej Opałowy

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu
ul. Jana Brzechwy 80
www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
e-mail: sekretariat@sp18.kedzierzynkozle.pl
Tel. 77 482 8801
NIP: 749 20 85 111
REGON: 160802770

Rozdział I
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a tak że wskazanie sposobu i
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 3, za pomocą
faksu, e-mail lub pisemnie. Zamawiający ma prawo żądać, aby każdy dokument został
dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.
2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (za pomocą
krótkiej informacji zwrotnej przesłanej faksem lub e-mailem) faktu otrzymania każdego
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych faksem lub
e-mailem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich
dokumentów.
3.

Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu ul. Jana
Brzechwy 80
z dopiskiem: dotyczy postępowania pn.:

„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiającym może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert dokonać zmian treści SIWZ.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w, tym do potwierdzania wpłynięcia
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą
faksu, e-mail jest Tomasz Radłowski – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
w Kędzierzynie-Koźlu
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
11. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).
12. Niniejszą SIWZ można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.
14. SIWZ jest wydawana bezpłatnie
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.).
2.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami w/w ustawy.

3.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.



907 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te



dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1692). 
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”
o parametrach spełniających wymogi PN-C96024:2011 w ilości do 43 tys. litrów ,
z zastrzeżeniem, że wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmianie, w
zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o
następujących parametrach:
1) Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 Mj/kg;
o

3

2) Gęstość w temperaturze 15 C nie wyższa niż – 0,86 g/cm ;
o

3) Temperatura zapłonu nie niższa niż – 56 C;
o

4) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 C);
o

2

5) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 C nie większa niż – 6mm /s;
6) skład frakcyjny:


 do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v); 



 do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v); 
7) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3
% (m/m);
8) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m);
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m);
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
12) Barwa - czerwona

3. Miejsce dostawy oleju opałowego lekkiego
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu ul. Jana Brzechwy 80
4. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający
zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki
oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na
koszt Wykonawcy. Podczas pobierania próbek przestrzegane będą wytyczne w tym
zakresie opisane w normie PN-EN ISO 3170.
5. Wykonawca musi dysponować środkiem transportu pozwalającym dostarczyć
jednorazowo co najmniej 6 tys. litrów oleju opałowego, umożliwiający bezpośredni
wlew oleju opałowego do zbiorników, wyposażony w system pomiarowy
(legalizowany licznik przepływowy). W przypadku przyjmowania oleju w
warunkach rzeczywistych i kontroli ilości tankowanego paliwa na podstawie
wskazań przepływomierza – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego
świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem

seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
17.00
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zmawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
10. Zamawiający przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
Zamawiający przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt. 6 i 7. Jeżeli w trakcie realizacji Zamówienia wystąpi konieczność
zwiększenia dostaw, WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania tych dostaw na
dodatkowe

zamówienie

ZAMAWIAJĄCEGO,

udzielone

z

wolnej

ręki,

przy

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Zamówienia
dodatkowe będą rozliczane wg cen jednostkowych zgodnych z ofertą wykonawcy, a w
przypadku

braku

takich

cen

na

podstawie

cen

wynegocjowanych

pomiędzy

Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny te muszą być pochodnymi cen zawartych w ofercie
Wykonawcy.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Rozdział IV
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w raz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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 dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział V
Termin wykonania zamówienia
Dostawa

partiami

na

telefoniczne

zgłoszenie

Zamawiającego,

w

terminie:

sukcesywnie od daty podpisania umowy do końca roku kalendarzowego. Od momentu
telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
przedmiot zamówienia w ciągu 48 godzin do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
(zgodnie z zapisem w rozdziale III, ust. 3). Jeżeli Zamawiający złoży Zamówienie w
dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć przedmiot
umowy w poniedziałek do godz. 12:00.
Rozdział VI
Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Ponadto nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podst. art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać, że
każdy z nich spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 1 i 5 oraz, że łącznie
spełniają warunki określone w ust. 2, 3 i 4.
Rozdział VII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany, pod rygorem
wykluczenia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
załączyć do oferty podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy (wzór o świadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). Ponadto na
potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień Publicznych Wykonawca załączy do oferty następujące
dokumenty:
1) koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami ciekłymi;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – minimum dwie dostawy, na łączną sumę 50 tys. litrów – do
wykorzystania druk załącznika nr 2;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami – do wykorzystania druk załącznika nr 3;

4) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, wzór o świadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5
do specyfikacji;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ).
4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej
Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do:
1) ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego oraz zakres jego umocowania;
2) oryginał

pełnomocnictwa

powinien

być załączony do

oferty i

zawierać w

szczególności wskazanie:



 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 
3) pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji, muszą
zostać dołączone do oferty przez wszystkich Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (w tym wspólnicy spółki
cywilnej) są zobowiązani, pod rygorem wykluczenia, załączyć do oferty, w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu następujące dokumenty:
4) oświadczenia podpisane przez poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie o
spełnianiu przez każdego składającego to oświadczenie warunków określonych w art. 22
ust. 1 pkt. 1 ustawy (formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);
5) oświadczenie podpisane przez wszystkich występujących wspólnie Wykonawców, że
razem spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy (formularz wzoru
oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Oświadczenie to Wykonawcy składają
razem;
6) dokumenty wymienione w ust 2 pkt. 2), 3) i 4) potwierdzające, że każdy z Wykonawców
osobno spełnia warunki udziału w Postępowaniu;
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: zamiast dokumentów o których mowa w ust 2 pkt. 2), 3) i 4) składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust
6 pkt. 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
9. Do oferty należy dołączyć świadectwo jakości/atest dostarczanego oleju opałowego
stwierdzające zgodność produktu z PN, ponadto Wykonawca musi przedstawić
Zamawiającemu świadectwo jakości/atest przy każdej dostawie oleju opałowego.

10. Wykonawca złoży oświadczenie w świetle przepisów zawartych w art. 24,ust. 2, pkt. 5

ustawy Pzp – (Grupa kapitałowa – art. 4 pkt. 14 ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów Dz. U z 2007 nr 50 poz.331 z poźn. zm.) ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) (formularz wzoru
oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).W przypadku ofert wspólnych, wszyscy
wykonawcy występują wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie
oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających
spełnianie warunku.
Rozdział VIII
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na
podstawie załączonych przez nich do oferty dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty dokumentach. Z treści tych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wszystkie warunki. Nie
spełnienie choćby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.
potwierdzających spełnianie:
1) przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez

Zamawiającego,
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo termin składania ofert.

Rozdział IX

Wadium
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w powyższym postępowaniu.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w szczególności oferta powinna zostać

sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w
formie pisemnej.
4. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski
poświadczone przez Wykonawcę. W przypadku braku takiego tłumaczenia Zamawiający
nie będzie brał tego dokumentu pod uwagę przy badaniu i ocenie ofert. W razie
wątpliwości Zamawiający uzna, że wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
5. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, albo w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Oferta Wykonawcy, a także dokumenty, których wystawcą jest Wykonawca, muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy powinny być, czytelne lub opatrzone tekstem
lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza
lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo, określającego zakres czynności, do
których pełnomocnik ten jest umocowany.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty oraz załączonych do niej dokumentach
i oświadczeniach (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem) muszą być parafowane przez osobę podpisującą

ofertę. Poprawki lub zmiany w tekście, przy których nie będzie takich paraf, Zamawiający
będzie traktował jako nie naniesione.
9. Zamawiający zaleca, by oferta wraz z załączonymi do niej dokumentami i
oświadczeniami, była połączona w jedną całość i w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu (uniemożliwiającym odczytanie zawartości opakowania
bez jego uszkodzenia) zaadresowanym i o pisanym w sposób przedstawiony w Rozdziale
I ust. 4 SIWZ oraz opatrzonym następującymi danymi Wykonawcy: firmą (nazwą),
adresem, numerem telefonu i faksu. Wskazane jest również umieszczenie na opakowaniu,
w którym znajduje się oferta, drukowanymi literami następującego napisu: Oferta
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Zakup wraz z dostawą oleju
opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
na rok 2014r.”

10. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że dokumenty
zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. W takim przypadku wskazane jest,
aby Wykonawca. wydzielił niezłączoną z ofertą w sposób trwały część niejawną, umieścił
ją w osobnym wewnętrznym opakowaniu i opisał w odpowiedni sposób np. za pomocą
następującego napisu: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, NIE UDOSTĘPNIAĆ
INNYM PODMIOTOM”. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w
Rozdziale X I w ust. 9 SIWZ.
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty można składać wyłącznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku w
godz. 8

00

– 15

00

osobiście lub w inny sposób na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle
00

2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2014 r. do godz. 9 .
3. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem
terminu składania ofert.
4. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać sporządzony w formie pisemnej
i podpisany przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie od

Wykonawcy do dokonania powyższej czynności (w przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub
jego kopia poświadczona przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo)
oraz doręczony Zamawiającemu pod rygorem nieważności na piśmie. Wniosek należy
złożyć, w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu opisanym w sposób właściwy dla
oferty, z dopiskiem odpowiednio WYCOFANIE / ZMIANA OFERTY, w miejscu
i terminie właściwym dla składania ofert.
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie, bez otwierania.
6.

Otwarcie

złożonych

ofert

nastąpi

w

dniu

03.10.2014

r.

o

godz.

915

w siedzibie Zamawiającego znajdującej się od adresem:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle
7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
9. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych ofert.
10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
11. W części niejawnej postępowania Zamawiający dokona badania i oceny ofert oraz
wyboru oferty najkorzystniejszej.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wartość oferty stanowi określona przez Wykonawcę cena brutto podana w PLN.
2. Cena, uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w ofercie Wykonawcy w
złotych polskich, liczbą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty
należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zapłata za dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego
każdej przesyłki oleju opałowego.
5. Faktura ma być wystawiona za każdą przesyłkę dostarczonego oleju opałowego z
datą złożenia zamówienia od Zamawiającego.
6. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
7. Ilość oleju opałowego na fakturze podawana ma być w litrach.
8. Cena oleju opałowego podawana będzie na fakturze za litr.

Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w
SIWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych przez
Zamawiającego, dokumentów lub o świadczeń.
2. Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający po dokonaniu, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, poprawki omyłki w
Ofercie i zawiadomieniu o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 3 dni na wyrażenie
przez Wykonawcę zgody na poprawienie tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w
wyznaczonym terminie zawierającej informację o wyrażeniu zgody lub też o jej nie

wyrażeniu potraktowany zostanie jako jej brak, co skutkować będzie odrzuceniem oferty
na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
5. W przypadku powzięcia wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) 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;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
8. Cena oferty uwzględnia pełny koszt zakupu i dostawy 1 litra oleju opałowego lekkiego, w
szczególności załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu
przeznaczenia.
9. Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem:
1) średniej ceny wyjściowej netto producenta z dnia 24.09.2014 r. za jeden litr oleju
opałowego lekkiego. Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie średniej
notowanej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta
oleju opałowego (PKN ORLEN lub GRUPY LOTOS) w dniu 24.09.2014 roku.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie cennika w formie wydruku ze strony
internetowej producenta wraz ze wskazaniem daty wydruku i adresu strony
internetowej.

cena 1 litra oleju opał. PKN ORLEN + cena 1 litra oleju opał. GRUPY LOTOS

Średnia cena wyjściowa netto = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

2) stałego upustu/marży udzielonego/udzielonej przez Wykonawcę od zakupu
i dostarczenia jednego litra oleju opałowego. Udzielony upust/marżę należy podać
kwotowo w PLN. Upust/marża ma charakter stały i nie może ulec zmianie przez okres
obowiązywania umowy i stanowi on podstawę do ustalenia ceny 1 litra oleju
opałowego lekkiego w dniu złożenia zamówienia dostawy (zgodnie z zapisami
w umowie).
Upust – wartość ujemna
Marża – wartość dodatnia
3) ceny jednostkowej netto za jeden litr oleju opałowego po udzielonym upuście/marży,
4) podatku VAT (prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym),
5) ceny jednostkowej brutto za jeden litr oleju opałowego,
6) ceny brutto za całość zamówienia (cena brutto jednego litra oleju opałowego x 43 000
litrów).
10. Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na
skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach: tzn. zmiany ceny oleju
opałowego u producenta, zmiana przepisów.
11. Pozostałe składniki ceny (upust/marża) są niezmienne. Wszelkie propozycje zmian należy
udokumentować i uzgodnić z Zamawiającym.
12. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Lp.
1

Kryterium

Maksymalna ilość punktów
w każdym kryterium

CENA BRUTTO (PO
UPUSCIE/MARŻY) ZA
JEDEN LITR OLEJU
OPAŁOWEGO LEKKIEGO

100

14. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali
według następującego wzoru:
Kryterium Cena:
C = Cmin / Cob x 100 pkt

gdzie:
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena
Cmin – najniższa cena 1 litra oleju spośród ocenianych ofert
Cob – cena 1 litra oleju oferty badanej
15. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów przyznana każdej z
ocenianych ofert będzie stanowiła sumę punktów otrzymanych w poszczególnych
kryteriach – Zamawiający ustali ją z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(wyliczoną w każdym kryterium wg podanych wzorów liczbę punktów Zamawiający
zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu
pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, tzn. uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
17. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
18. Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadamia

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3)

Wykonawcach,

którzy

zostali

wykluczeni

z

postępowania

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,

o których mowa w ust. 12 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający wskaże
termin i miejsce podpisania umowy oraz inne, ewentualnie niezbędne dla podpisania
umowy, formalności. Niedokonanie przez Wykonawcę powołanych formalności w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uzna za uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy złożona
przez nich oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani będą na żądanie
Zamawiającego do przedłożenia mu (oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę) umowy regulującej ich współpracę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania 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.
Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI
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
1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą
zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do
SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian
postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania
zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 obejmować mogą zmiany każdego z postanowień
umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.

Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących
się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
4. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w
przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych,
tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą
do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów
równoważnych.
5. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w
szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające
realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy i mają
charakter nieistotny.
6. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej
umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie
zmian.

Rozdział XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przysługują Wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego
zamówienia

oraz

ponieśli

lub

mogli

przez Zamawiającego przepisów ustawy.

ponieść szkodę w

wyniku

naruszenia

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:
1.

Załącznik nr 1 –

Formularz o świadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień Publicznych.
2.

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw.

3.

Załącznik nr 3 – Wykaz narzędzi i urządzeń (pojazdów) niezbędnych do wykonania
zamówienia.

4.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zdolności ekonomicznej i finansowej.

5.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o
zamówienie publiczne w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

6.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.

Załącznik nr 7 – Formularz oświadczenia o spełnieniu przez poszczególnych
Wykonawców występujących wspólnie warunków określonych w z art. 22 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo zamówień Publicznych.

8.

Załącznik nr 8 – Formularz oświadczenia Wykonawców występujących wspólnie o
spełnieniu przez nich razem warunków określonych w z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy
Prawo zamówień Publicznych.

9.

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu
art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

10.

Załącznik nr 10 – Formularz oferty.

11.

Załącznik nr 11 – Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
Ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle
OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp.

WYKONAWCA
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Uwaga!
Oświadczenie to zobowiązany jest złożyć Wykonawca samodzielnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia

……………………………………………………………………………………………………….

miejscowość / data

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
Ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

Lp.

WYKONAWCA / WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w
Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

Wykaz wykonanych dostaw
Oświadczam(y), że
wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy oleju opałowego
Lp.

Rodzaj zamówienia
wraz z zakresem
rzeczowym

Data wykonania
początek
(data)

zakończenie
(data)

Odbiorca
(nazwa, adres, tel.
kontaktowy)

Wartość
zamówienia

Nazwa
Wykonawcy

1.
2.

………………………………………………………………..…………….

miejscowość / data

……………..……………………………………………………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

Lp.

WYKONAWCA / WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

Wykaz narzędzi i urządzeń (pojazdów) niezbędnych do wykonania zamówienia
Lp.

Nazwa maszyny, urządzenia (środka
transportu)

Ilość maszyn,
urządzeń
(pojazdów)

Nazwa
Właściciela

Wyposażenie pojazdu
(pojemność w litrach,
przepływowy, system
pomiarowy)

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(y), że:

 dysponuję(emy) sprzętem wskazanym w pozycji(ach) nr ……………… powyższego

wykazu;

 będę(dziemy) dysponował(li) sprzętem wskazanym w pozycji(ach) nr …………..
powyższego wykazu , na potwierdzenie czego przedstawiam(my) pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępniania mi(nam) tego sprzętu.

………… ………………………………..…………………………………….

miejscowość / data

……………..…………………….........................................................................................................................................................

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

OŚWIADCZENIE
oświadczenie o zdolności ekonomicznej i finansowej

Lp.

WYKONAWCA/Y
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

Oświadczam(y), że znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość / data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

OŚWIADCZENIE
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o zamówienie publiczne
WYKONAWCA/Y
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Lp.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

Oświadczam(my), że:
podmiot(y)

który(e)

reprezentuję(my)

nie

podlega(ją)

wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość / data

…………………………………………………………………………. …..………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 44 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp.

WYKONAWCA/Y
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

Oświadczam(y), że:
stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

…………………………………………………………….…………………

miejscowość / data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp.

WYKONAWCA
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Uwaga!
Oświadczenie to zobowiązany jest złożyć oddzielnie każdy z Wykonawców
występujących wspólnie

………………………………………………………………………………………………………..

miejscowość / data

…..……………………………………………………………………………………………………………….….

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp.

WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

oświadczamy, że:
1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Uwaga!
Oświadczenie to Wykonawcy występujący wspólnie składają razem

……………………………………………….………………………………….

miejscowość / data

…..……………………………….……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 9 do SIWZ
…………………….. dn. ………………
…………………………………
Wykonawca

 niepotrzebne skreślić
Oświadczenie Wykonawcy
w oparciu o art. 24, ust. 2, pkt. 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
na rok 2014.
/przedmiot zamówienia/

Ja …………………………………………………………………..
reprezentujący Wykonawcę:
...........................................................................................................................................................
/nazwa wykonawcy/

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego)
niezgodnych ze stanem faktycznym

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty:



nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.)
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Miejsce i data ...................................................
Imię i nazwisko ………………………………….
Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: 
należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U. 2007 Nr 50 poz.331 z późn. zm.)
i wraz z ofertą składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Miejsce i data .....................................................
Imię i nazwisko ………………………………..…
Podpisano ..........................................................
/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 10 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzyn - Koźle

Lp.

WYKONAWCA / WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i Nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faxu

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014”

, Oferuję realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ), oczekując za

Realizację wynagrodzenia w kwocie:
Średnia cena wyjściowa netto producenta (PKN
Orlen, lub Grupa Lotos) z dnia 24.09.2014 r. za
jeden litr oleju opałowego lekkiego
Stały upust/marża* Wykonawcy udzielony do
zakupu i dostarczenia 1 litra oleju opałowego
lekkiego (upust wartość ujemna, marża wartość
dodatnia – podane kwotowo w PLN )
Cena
ofertowa
netto
po
udzielonym
upuście/marży* wskazana przez Wykonawcę za
litr oleju opałowego

Podatek VAT
Cena ofertowa brutto wskazana przez Wykonawcę
za litr oleju opałowego
Cena brutto za całość zamówienia (cena brutto
jednego litra oleju opałowego x 43 000 l)

(słownie)

(słownie)

I. Oświadczam, że:
1. Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu/składamy niniejszą ofertę jako Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* .
2. Dokonałem wizji lokalnej na terenie objętym realizowanym zadaniem, w celu dokonania
oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz oświadczam, że zakres prac jest
bezsporny i że ustaliłem ten zakres na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, własnej
weryfikacji zakresu rzeczowego oraz wizji lokalnej.
3. Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zakupu i dostawy
jednego litra oleju opałowego lekkiego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy w terminie: sukcesywnie od daty
podpisania umowy do 30.12.2014r.
5. Zawarte postanowienia w projekcie umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i w
przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach
określonych w ww. projekcie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Akceptuję warunki płatności wynagrodzenia określone w SIWZ.

*

Niepotrzebne skreślić

II. Ponadto oświadczam, że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert oraz że:
1. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
Uznaję się za związanego określonymi w SIWZ postanowieniami i zasadami
postępowania.
2. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ……. ponumerowanych stron.
Część III oferty dotyczy tylko Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

III. My niżej podpisani Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o przyznanie ww.
zamówienia, oświadczamy, że:
1. Zawarliśmy/zamierzamy zawrzeć* w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą
w niniejszym postępowaniu umowę o współpracy umożliwiającej realizację niniejszego
zamówienia oraz przed zawarciem z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia
publicznego zobowiązujemy się przedstawić mu na jego żądanie w określonym przez
niego terminie powołaną umowę o współpracy (oryginał lub kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość / data

*

Niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 11 do SIWZ

PROJEKT
UMOWA NR ……./…../2014
Zawarta dnia ………………w Kędzierzynie - Koźlu

pomiędzy:
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu
Reprezentowanym przez: Tomasza Radłowskiego - Dyrektora
Zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą:
…………………………………………………………………………………………………..,
Reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014” ,
zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem umowy jest „Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014” o parametrach
spełniających wymogi PN-C96024:2011 w ilości 43 tysięcy litrów , z zastrzeżeniem, że
wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmianie, w zależności od przebiegu
panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.
2. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości oleju opałowego, określonej w pkt. 1 w zależności od
potrzeb, spowoduje że, wartość umowy ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu lub
zwiększeniu.
3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do następujących miejsc:
 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Jana Brzechwy
80



4. Zamówienia mogą dokonać Dyrektor placówki wymienionej w pkt. 3 niniejszego

paragrafu lub osoby przez nią upoważnione.
5. Dostawa oleju partiami na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem faksu lub
e-maila, w terminie: sukcesywnie od daty podpisania umowy do 30.12.2014r., od
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
przedmiot zamówienia w ciągu 48 godzin do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający złoży zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12.00,
Wykonawca może dostarczyć podmiot umowy w poniedziałek do godz. 12.00.
6. W zamówieniu Zamawiający będzie określał ilości dostarczanego oleju opałowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy na własny koszt pojazdem
umożliwiającym bezpośredni wlew oleju do zbiorników, wyposażony w system
pomiarowy – legalizowany licznik przepływowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania ilości i jakości dostarczanego opału
oraz odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub
jakościowych.
9. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający
zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki
oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na
koszt Wykonawcy. Próbki pobierane będą zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170.
10. W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu
wymaganym przez Zamawiającego parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu
opału złej jakości i ponownego dostarczenia opału o takich parametrach, jakich
Zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta
Wykonawcy.
§ 2.
Wartość Zamówienia.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za sukcesywne dostawy przedmiotu

umowy, cenę zgodną ze złożoną ofertą, tj. ……… zł, (słownie ………………..)) za 1 litr
oleju opałowego wraz z jego transportem. W cenie mieści się należny podatek VAT.
2.

Przewidywana

ogólna wartość brutto

umowy wynosi

………………………..

zł

(słownie: ……………………………………………………………………….).
3. Zaoferowana cena nie ulegnie zmianie przez okres związania z ofertą.
4. W okresie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej 1 litra oleju
opałowego określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w przypadkach
udokumentowanej zmiany ceny oleju opałowego przez producenta (tj. PKN ORLEN
i GRUPA LOTOS).
5. Strony ustalają, że w związku z częstą zmianą cen paliw, w czasie obowiązywania umowy

Wykonawca przed każdą dostawą ustalać będzie cenę brutto zakupu i dostawy jednego
litra oleju opałowego, kierując się aktualną średnią ceną netto jednego litra oleju
opałowego u producenta, obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego
zamówienia. Cena brutto jednego litra oleju opałowe go obliczana będzie wg następującej
formuły:
CN + – R = CWN
CWN x pod VAT =
CWB gdzie
 CN – średnia arytmetyczna cen hurtowych netto za 1 litr oleju opałowego
u producenta: PKN ORLEN i GRUPA LOTOS w dniu złożenia zamówienia; 
-- R – Upust/marża udzielona przez Wykonawcę do zakupu i dostawy jednego litra oleju
opałowego
w

(upust/marża określone

kwotowo

–

wartość niezmienna

okresie realizacji umowy);

 CWN – cena Wykonawcy netto za jeden litr oleju opałowego po udzielonym upuście/


marży. 
 podatek VAT

(prawidłowe

ustalenie

podatku VAT

należy do

obowiązków 



Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz


o podatku akcyzowym), 
 CWB - cena Wykonawcy brutto za jeden litr oleju opałowego. 

6. Każda dostawa oleju opałowego musi posiadać dokument potwierdzający cenę
producentów oleju opałowego z dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie cennika w formie wydruku ze strony
internetowej producentów wraz ze wskazaniem daty wydruku adresu strony
internetowej.
7. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu świadectwo jakości/atest na dostarczony
olej przy każdej dostawie oleju opałowego. Czytelna kopia tego dokumentu musi być
potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę
§ 3.
Warunki płatności
1. Zapłata za dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego
każdej przesyłki opału.
2. Faktura ma być wystawiona za każdą przesyłkę dostarczonego opału z datą złożenia
Zamówienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

4. Ilość oleju opałowego na fakturze podawana ma być w litrach.
5. Cena oleju opałowego podawana będzie na fakturze za litr.
6. Faktura ma być dostarczona i wystawiona na jednostkę zamawiającą opał.
§ 4.
Kary umowne.
1.

Wykonawca

określonego

zapłaci

Zmawiającemu

10%

wartości

wynagrodzenia

w § 2 pkt. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od

Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości 5% (netto) wartości zamówionego
a nie dostarczonego oleju opałowego w terminie za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę w wysokości 5% (netto) wartości zamówionego
i nie odebranego oleju opałowego z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności za towar, kar umownych należnych
Zamawiającemu na mocy powyższych postanowień zawartych w ust. 1 i 2 .
§5
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.
§ 6.
Oświadczenie wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia

wszystkie normy stanowione przez prawo polskie.

§7

Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie
spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
3. Umowę

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach,

2

egz.

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Powyższa umowa zawiera załącznik Nr 1 na czas realizacji zamówienia.
Za Zamawiającego:

Za Wykonawcę:

dla

