Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników
dla Zespół Szkół w Mąkowarsku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Nr sprawy: MGZE-VIII-341-24/10

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
86 – 010 Koronowo
tel./fax: 052 382 28 10
www.koronowo.edu.pl
NIP: 967-00-56-421
REGON: P-091203439
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29.01.2004r
(Dz.U. Z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) o wartości mniejszej od kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
2.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
2.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówieo uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówieo publicznych
2.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

3. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
3. 1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
3.1.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem.
3.1.2 Dane teleadresowe do kontaktów z Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
Ul. Pomianowskiego 1
86 – 010 Koronowo
fax: (+48 52) 382-28-10
3.1.3 W przypadku przekazywania dokumentów, o których nowa w pkt 1) faxem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
3.2 Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Marcin Kłodzioski - tel. 052 382 28 10 wew. 23; 697 – 828 - 812
Opis sposobu udzielenia wyjaśnieo.
1) Każdy wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, zgodnie z uregulowaniem art. 38 ust. 1 ustawy
prawo zamówieo publicznych.
3) Treśd zapytao wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł
zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan przez okres 36
miesięcy w maksymalnej ilości do 100.000 litrów. Przewidywana ilośd dostaw gazu w ciągu jednego
okresu grzewczego wynosi ok. 33.000 litrów.
4.2 W zakres zamówienia wchodzi również:
- dostawa i montaż zbiorników (o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20 °C/
40 °C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85%) wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego,
- wynajem dwóch zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności 4850 litrów z aktualnymi
dopuszczeniami wydanymi przez UDT.
4.3 Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu zbiorników i instalacji zbiornikowej po dokonaniu
tankowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, PN i wymagao UDT oraz dokonania
stosownego wpisu w książce ruchu zbiornika (lub w książce napełnieo). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnośd za uszkodzenia, które wystąpiły podczas tankowania z jego winy. Dostawy będą
realizowane środkami transportu wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił koszów związanych z
transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy. Określone
przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą byd podstawą, w razie mniejszych potrzeb
Zamawiającego do żadnych roszczeo ze strony Wykonawcy. Gaz dostarczany będzie specjalnymi
cysternami zaopatrzonymi w licznik gazu z aktualną legalizacją UMiJ.
4.4 W razie stwierdzonych wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, Zamawiający
niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wszelkie koszty wynikłe ze złej jakości gazu
ponosi Wykonawca.
4.5 Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniad wymogi obowiązujących wymogów
jakościowych, Polskich Norm a w szczególności normy PN-C-96008:1998 Przetwory Naftowe – Gazy
Węglowodorowe – Gazy skroplone C3-C4.
4.6 Kody Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 09.12.21.00-1, 44.61.20.00
4.7 Dostawy sukcesywne po 4000 – 8000 litrów wykonawca zrealizuje na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zespołu Szkół w Mąkowarsku w ciągu 48 godzin od złożenia pisemnej dyspozycji.
4.8 Wykonawca raz w roku przeprowadzi:
- badanie rezystancji uziemienia;
- badanie szczelności instalacji zbiornikowej przyłącza gazowego wraz z kurkiem głównym
„KG”
4.9 Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z badao wymienionych w pkt. 4.8.
4.10 Wykonawca po dokonaniu montażu wraz z przyłączeniem do instalacji zobowiązany jest
dopełnid wszelkich formalności związanych z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy:
5.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo,
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję.
5.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw w zakresie
niezbędnym do wykazania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały
wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykonania minimum 2 dostaw o wartości brutto
minimum 150.000 zł każda, odpowiadających przedmiotowi zamówienia (wg załącznika nr 2)
Warunek może byd spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.
5.1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników
dla Zespół Szkół w Mąkowarsku

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz maszyn i urządzeo
niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi.
Wykonawca powinien dysponowad cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 4000l.
5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma
ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 100.000 PLN.
5.2 W postępowaniu mogą wziąd udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy.
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w
punktach 6.2.2 – 6.2.5 SIWZ oraz oświadczenia Wykonawcy (pkt. 6.2.1 SIWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt. 5.1 winien spełniad co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci
wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2 powinien spełniad każdy z wykonawców
samodzielnie.

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z
ART. 22 UST. USTAWY ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 Ustawy:
6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych (treśd
oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ)
6.1.2 aktualną koncesje na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli obrót
paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U.
z 2003r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.)
6.1.3 Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia
nie niższą niż 100.000 PLN (zgodnie z pkt. 5.1.4 SIWZ)

6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
6.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełniania warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 wg wzoru na zał. Nr 4 do SIWZ;
6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
6.2.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu podatkowego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
6.2.4 zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz
składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników
dla Zespół Szkół w Mąkowarsku

wykonania decyzji, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
6.2.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaję, się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania złożone nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Inne dokumenty:
Wydruk lub kserokopia średniej wartości notowao gazu płynnego propan firm: BP Polska, Shell
Gas, Gaspol z publikacji „Rzeczypospolitej” z dnia 26.11.2010r. dla m. Bydgoszcz.

7. Oferty wspólne:
7.1 w przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie
zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.2 do oferty należy załączyd pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
7.3 Korespondencja prowadzona będzie między Zamawiającym a pełnomocnikiem.
7.4 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązao umownych
7.5 Składane dokumenty (wspólne) winny byd podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez Pełnomocnika (lidera)
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i
do zawarcia umowy sprawie zamówienia.

8. Oferty częściowe i wariantowe:
8.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

9. Składniki oferty:
9.1 Dokumenty i oświadczenia:
9.1.1 Wymienione powyżej w punkcie 6
9.1.2 Inne wskazane w treści SIWZ (np. upoważnienia, oświadczenia innych podmiotów)
9.2 Załączniki
9.2.1 Wypełniony formularz ofert – załącznik nr 1
9.2.2 Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. Ustawy – załącznik nr 3
9.2.3 Oświadczenie wykonawcy, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 – załącznik nr 3

10. Opis przygotowania oferty:
10.1 Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
10.2 Oferta musi byd sporządzona w języku polskim.
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10.3 Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej
10.4 Treśd oferty musi odpowiadad treści SIWZ.
10.5 Oferta powinna byd napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób
czytelny.
10.6 Oferta musi byd podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi lub przepisami prawa.
10.7 Poprawki w ofercie muszą byd naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10.8 Dokumenty załączone do oferty mogą byd przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę.
10.9 Zastrzeżenie informacji przez wykonawcę.
Wykonawca ma prawo zastrzec tę częśd złożonej przez siebie oferty, która zawiera informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia oraz warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem
dokumentów, które nie mogą zostad ujawnione Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez
siebie sposób.
10.10 Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy złożyd w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed otwarciem.
Koperta (opakowanie oferty) powinna byd zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
86 – 010 Koronowo
oraz oznakowanie „Oferta na – Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych
wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku”, z
dopiskiem –„Nie otwierad przed 06.12.2010r., godz. 8.15”
W kopercie należy umieścid również drugą kopertę zawierającą nazwę i adres zwrotny wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania
koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

13. Termin związania ofertą:
13.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni
13.2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert

14. Miejsce oraz termin składania ofert:
14.1 Oferty należy złożyd w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, pok. 3 do dnia 06.12.2010r.
do godz. 8.00.
14.2 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod
warunkiem dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie
14.3 Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienid albo wycofad ofertę. Zmiana oferty
jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty.
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14.4 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

15. Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert
15.1 Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2010r o godz. 8.15 w pok. 6 w siedzibie
Zamawiającego.
15.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na
sfinansowanie zamówienia.
15.3 Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oferty. Po odczytaniu ofert Przewodniczący komisji ogłasza
zakooczenie jawnego otwarcia ofert.
15.4 Jeśli przy otwarciu ofert Wykonawca nie był obecny, to na pisemny wniosek Zamawiający
niezwłocznie prześle informację z otwarcia ofert.
15.5 Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty.
Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z uregulowaniem
art. 88 ustawy prawo zamówieo publicznych. W przypadku, gdy oferta zawiera omyłki rachunkowe,
których nie można poprawid na podstawie art. 88 lub wykonawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, zamawiający taką
ofertę odrzuci.

16. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
16.1 Od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy
16.2 Warunki płatności:
Termin płatności – przelewem w terminie 30 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym oraz wydrukiem lub
kserokopią średniej wartości notowao gazu płynnego propan firm: BP Polska, Shell Gas, Gaspol z
publikacji „Rzeczypospolitej” dla m.Bydgoszcz z tygodnia poprzedzającego dzieo dostawy.

Płatnikiem faktur będzie:
Zespół Szkół w Mąkowarsku
Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku
ul. Tucholska 8
86 – 013 Mąkowarsko
NIP: 554-23-56-121

17. Informacje dotyczące ceny oferty:
17.1 Podstawą wyliczenia ceny oferty jest cena gazu płynnego propan obowiązująca na dzieo
26.11.2010r. ogłoszona w dzienniku „Rzeczpospolita” dla m. Bydgoszcz jako średnia wartośd notowao
dla firm: BP Polska, Shell Gas, Gaspol.
17.2 W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykazad zaoferowany stały % upustu
liczonego od w/w notowao obowiązujący przez cały okres umowy.
17.3 Wykonawca zobowiązany jest do określenia stałej i niezmiennej ceny dzierżawy dwóch
zbiorników na gaz przez okres 36 miesięcy, płatnej w 3 równych ratach (za okres 12 miesięcy każda
rata).
17.4 Podstawą dokonania rozliczeo będzie średnia wartośd notowao z tygodnia poprzedzającego
termin dostawy gazu propan do Zespołu Szkół w Mąkowarsku dla m. Bydgoszcz przez cały okres
związania umową.
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17.5 Ostateczną cenę brutto zamówienia należy obliczyd zgodnie z regułą:

Cena całkowita brutto = cena gazu brutto wraz z upustem * 100.000 litrów
+ cena dzierżawy zbiorników + cena montażu zbiorników
17.6 Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna byd wyrażona liczbowo i słownie. W
przypadku różnicy między cena wyrażoną słownie i cyframi, ważna będzie cena wyrażona słownie.
17.7 Cena oferty musi zawierad wszystkie koszy niezbędne do wykonania zamówienia takie jak:
koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu oraz uwzględnid inne opłaty i podatki, a także
upusty i rabaty.
17.9 Cenę należy przedstawid z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

18. Kryterium oceny ofert:
18.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
18.1.1 oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją
18.1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
18.1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
18.2 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej:
Cena – 100%
18.3 Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość punktów = ((CN / CO) x W)
gdzie:
CN – najniższa cena całości zamówienia spośród ofert nieodrzuconych,
CO – cena całości zamówienia oferty badanej nieodrzuconej,
W - procentowe znaczenie kryterium cena tj. 100%,
18.4 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma
maksymalną liczbę punktów (100pkt.). Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartośd punktowa oferty. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa ilośd punktów.
18.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY
19.1 Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych określa
następujące okoliczności, które mogą powodowad koniecznośd wprowadzenia zmian w treści
zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
2.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
2.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
2.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
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20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY
20.1 O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawców, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru a także streszczenie ocen i porównanie ofert wraz z punktacją
20.0 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego .
20.3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu
zawarcia umowy, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
20.4 Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty i uprawomocnieniu
się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest stawid się w
siedzibie Zamawiającego, celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż w
trzecim dniu roboczym od dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania, czas ten Wykonawca
przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy.
20.5 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie takie nie
będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty.
20.6 Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy Ci na żądanie Zamawiającego
zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł
doznad uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – dział VI Ustawy,
przysługuje prawo do wniesienia protestu na warunkach i w terminach określonych w art. 180 i 181
ustawy Prawo zamówieo publicznych.
Termin do złożenia protestu oblicza się wg przepisów art. 110÷116 Kodeksu Cywilnego

22. POSTANOWIENIA KOOCOWE.
Integralną częścią niniejszej SIWZ jest:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 3 – oświadczenia
Załącznik nr 4 – projekt umowy

……………….…………………
sporządził

………………………………….
zatwierdził
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Załącznik 1

………………………………………
pieczęd firmy wykonawcy)

…………..….…….………
miejscowośd, data

OFERTA
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa: .................................................................................................................................
Siedziba: ...............................................................................................................................
Numer telefonu ……………………………

Numer faksu …………..…………………

Numer REGON …………………………………

Numer NIP …………………………..............

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę gazu płynnego
propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla
Zespołu Szkół w Mąkowarsku
2. Cena oferty:
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w
SIWZ wynosi:

2.1 Cena netto 1 litra gazu propan przyjęta z publikacji w „Rzeczypospolitej” z dna 26.11.2010 dla
m. Bydgoszcz wynosi: …………………………. zł/litr netto jako średnia wartośd notowao firm: BP Polska,
Shell Gas, Gaspol.
- Oferujemy opust w wysokości: ………….. % i zobowiązujemy się do utrzymania jego poziomu przez
cały okres obowiązywania umowy.
Cena 1 litra netto po zastosowaniu opustu: …………………. zł/litr
Słownie netto: ……………………………………….
- podatek VAT …….. % Wartośd: ………………………… zł
Słownie: …………………………………..
- Cena 1 litra brutto po zastosowaniu opustu ……………..…………. zł/litr
Słownie brutto: …………………………………………………………….

2.2 Wartośd całości dostawy gazu propan: ……………………………………………………………………………….
(cena 1 litra brutto po zastosowaniu opustu * 100 000 litrów)

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan dla celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników
dla Zespół Szkół w Mąkowarsku

2.3 Opłata za użytkowanie zbiorników za okres 36 miesięcy wynosi
netto: ………………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………)
brutto: ………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………..)
Opłata płatna będzie w 3 równych ratach

2.4 Opłata za dostawę i montaż zbiorników wynosi:
netto: ………………………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………)
brutto: ………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………..)

2.5 Cena całkowita

Cena całkowita netto = …………………………………………..…………………………………………………. zł
(cena1 litra gazu netto wraz z upustem * 100.000 litrów + cena dzierżawy zbiorników netto
+ cena dostawy i montażu zbiorników netto)

Wartośd VAT = ………………………

Cena całkowita brutto = …………………………………………………………………………. zł
(cena całkowita netto + wartośd VAT)

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

.......................................................
/podpis osoby uprawnionej/
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Załącznik 2. Wykaz dostaw

Lp.

Rodzaj dostawy

Wartośd

Okres

Miejsce

1
2

Jako potwierdzenie załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie:

- ……………………………………………..
- ………………………………………………
- ………………………………………………

………………………….………………………………………..
pieczątka i podpis
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Załącznik 3. Oświadczenia
3.1. Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Ja .................................................................................................. , reprezentujący/a firmę
/imię i nazwisko/
...........................................................................................................................................
/nazwa firmy/
O Ś W I A D C Z A M , że
firma, którą reprezentuję:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będę dysponował1) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówieo
publicznych

..................................................
/podpis osoby uprawnionej/
1)

przypadku nie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zadania

3.2. Oświadczenia o spełnianiu wymagao dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia
OŚWIADCZAM, ŻE:
1) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się dotrzymad warunków określonych w SIWZ oraz
podpisad umowę o treści jak w projekcie umowy (zał. Nr 4 do SIWZ),
2) zapoznałem/am się oraz uzyskałem/am na własną odpowiedzialnośd i ryzyko, wszelkie istotne
informacje warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/am je w
kalkulacji ceny oferty,
3) niniejsza oferta zawiera / nie zawiera2) informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu zwalczania nieuczciwej konkurencji

.......................................................
/podpis osoby uprawnionej/
2)

niepotrzebne skreślid

3.3. Oświadczenie o związaniu ofertą
Oświadczam, że pozostanę związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, liczony od upływu
terminu składania ofert.

.......................................................
/podpis osoby uprawnionej/
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Załącznik 4
UMOWA nr ...........(projekt)
zawarta w dniu.............................................. w Koronowie, pomiędzy:
Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji, mającym swoją siedzibę w Koronowie, przy
ul. Pomianowskiego 1, w imieniu którego działa:
Barbara Stepa – Dyrektor MGZE,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Bogusławy Bazali,
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
przy współudziale:
Zespołu Szkół w Mąkowarsku, ul. Tucholska 8; 86 – 013 Mąkowarsko, reprezentowanym przez:
Grzegorza Winowieckiego – Dyrektora Zespołu Szkół;
a ......................................................
……………………………………………………...
reprezentowanym przez:
...........................................................,
……………………………………………………………..
zwanym dalej w treści „Wykonawcą”, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia
zamówienia publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „Ustawą” w trybie
przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa GAZU PŁYNEGO PROPAN dla celów grzewczych,
zwanego dalej „towarem”, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie
stanowiących załączniki do umowy, zgodnie z zamówieniem publicznym o sygnaturze MGZE-VIII-34124/10 i zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto dostawa, montaż wraz z przyłączeniem do
istniejącego przyłącza gazowego i dzierżawą dwóch zbiorników na gaz, każdy o pojemności 4850 l,
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -200C /400C i
maksymalnym napełnieniu 85%.
2. Wykonawca dostarczy sukcesywnie towar w maksymalnej łącznej ilości do 100 000 tysięcy litrów
do Zespołu Szkół w Mąkowarsku.
3. Ilośd towaru, określona w ustępie 2 jest ilością maksymalną, przewidywaną przez Zamawiającego i
może ulec zmianie, w zależności od faktycznych jego potrzeb. Zmiany takie nie mogą powodowad
zwiększenia wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1. Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilośd
towaru składającego się na przedmiot umowy może byd niższa od ilości podanej w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia publicznego i z tego tytułu Wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków
prawnych w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeo majątkowych.
4. Wykonawca zapewni dostawę towaru spełniającego wymagania określone Polską Normą;
5. Przy każdorazowej dostawie towaru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruk lub kserokopię
średniej wartości notowao gazu płynnego propan firm: BP Polska, Shell Gas, Gaspol z publikacji
„Rzeczypospolitej” dla m. Bydgoszcz z tygodnia poprzedzającego dzieo dostawy towaru.

§2
WARTOŚD UMOWY
1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż:

................................. zł netto (słownie złotych ..............................................................).
2. Do kwoty podanej w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się naliczyd podatek VAT zgodnie z ustawą z
dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), według
stawek obowiązujących na dzieo wystawienia faktury.
Łączne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż:
……………………………….zł brutto (słownie złotych: …………………………………………………………………………………)
3. Z tytułu realizacji zamówieo Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według średniej wartości
notowao gazu płynnego propan firm: BP Polska, Shell Gas, Gaspol z publikacji „Rzeczyspolitej” dla
m.Bydgoszcz z tygodnia poprzedzającego dzieo dostawy towaru, z uwzględnieniem upustu, w stałej
wysokości, obowiązującego w okresie umowy, wynoszącego: ...........%.
4. Zamawiający zastrzega, że w konsekwencji okoliczności, o których mowa w §1 ust. 3 umowy
wynagrodzenie łączne określone w ust. 1 może byd niższe.
5. Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji
przedmiotu umowy wyniesie 50 % kwoty wynagrodzenia łącznego określonej w ust. 1.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: koszty
dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego,
ubezpieczenia i nie podlega zmianie.
§3
DOSTAWA
1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko, sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia
podpisania niniejszej umowy lub do momentu wyczerpania kwoty określonej w §2 ust. 1,
którekolwiek z tych zdarzeo będzie wcześniejsze.
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2. Każda dostawa sukcesywna, będzie realizowana przez Wykonawcę w czasie 48 godzin od złożenia
przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.
3. Zamawiający będzie przekazywad zamówienia za pomocą faxu lub poczty elektronicznej
4. Pojedyncze zamówienie będzie opiewad na towar w ilości od 4 000 do 8 000 litrów.
5. Osobą upoważnioną do koordynacji całości spraw związanych z dostawami jest:
po stronie Zamawiającego – Grzegorz Winowiecki - Dyrektor Zespołu Szkół w Mąkowarsku;
po stronie Wykonawcy - ...................................tel. ........................................
6. Dostawa polega na dostarczeniu towaru bezpośrednio do Zespołu Szkół w Mąkowarsku, ul.
Tucholska 8, 86 – 013 Mąkowarsko.
7. Przekazanie towaru dostarczonego Zamawiającemu zgodnie z umową wraz z atestem gazu będzie
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. Obustronnie
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości każdej dostawy towaru w ciągu 7 dni
od daty dostawy oraz do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu ewentualnych
wad jakościowych lub ilościowych nie ujawnionych podczas przyjęcia wykonania dostawy
(reklamacja).
9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad lub ich usunięcia w ciągu 7 dni
od daty zgłoszenia reklamacji.
10. Wybór sposobu realizacji reklamacji należy do Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania specjalistycznej analizy laboratoryjnej
( w uprawnionej instytucji) dostarczonego towaru w sytuacji zaistnienia przypuszczenia złej jakości
towaru, na koszt Wykonawcy gdy wyniki badao potwierdzą niezgodnośd dostarczonego towaru a
atestem.
12. Z zastrzeżeniem postanowieo ust. 8, za wady towary Wykonawca ponosi także odpowiedzialnośd
z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilny.
13. Wykonawca raz w roku przeprowadzi:
- badanie rezystancji uziemienia;
- badanie szczelności instalacji zbiornikowej przyłącza gazowego wraz z kurkiem głównym
„KG”
14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z badao wymienionych w pkt. 4.8.
15. Wykonawca po dokonaniu montażu wraz z przyłączeniem do instalacji zobowiązany jest dopełnid
wszelkich formalności związanych z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
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§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid należnośd przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze VAT w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za każdą dostarczoną i odebraną partię towaru.
3. Za dzieo dokonania zapłaty strony uznają dzieo, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Zamawiającego.
4. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy
z postanowieo niniejszej umowy.
5. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądad od Zamawiającego ustawowych odsetek.

§5
KARY UMOWNE
1. Ustala się odpowiedzialnośd Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych:
a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §2 ust.
1 niniejszej umowy;
b) w przypadku nienależytego wykonania dostawy ( np. dostarczony towar nie będzie odpowiadał
parametrom technicznym wskazanym w świadectwie jakości- ateście) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §2 ust.1
niniejszej umowy;
c) w przypadku niedostarczenia towaru w terminie, lub nieusunięci wady w terminie Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego, o którym mowa
w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzieo opóźnienia, nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia
łącznego, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że kara umowna może byd potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności
Wykonawcy. W przypadku nie wystawienia faktur, zapłata kary nastąpi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.
3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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4. Niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w §2 ust. 1, w przypadku nienależytego
wykonania umowy Zamawiający ma prawo odmówid przyjęcia dostawy i/lub jednostronnie rozwiązad
umowę bez wypowiedzenia.
5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy.

§6
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze
sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowanie formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.
§7
1. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
b. oferta Dostawcy.
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