SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SIWZ

na: „dostawę oleju opałowego dla potrzeb
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie”.

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.– PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Nr postępowania: 9/PN/2013/S

Kraków, dnia 23 grudnia 2013 r.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
Tel. 12 619 63 07 fax. 12 619 50 40
Email: og@krakow-sr.sr.gov.pl
Adres strony internetowej:
http://krakow-sr.sr.gov.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną
dalej „ustawą”.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w prognozowanej ilości
19tyś litrów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dostawa do
siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Miechowie pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, stanowiący
jej integralną część.
3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

09135100-5 - olej opałowy
4. Miejsce realizacji dostaw: Wydziały Zamiejscowe w Miechowie ul. Pl. Kościuszki 3a, 32-200
Miechów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia
do wysokości 50% prognozowanej ilości dostawy oleju opałowego w następujących sytuacjach:

-w przypadku zrealizowania zamiaru modernizacji kotłowni z olejowej na gazową lub
niewykorzystania ilości zamawianego paliwa z innych powodów np. warunków
atmosferycznych wpływających na oszczędności w zużyciu oleju oraz w przypadku
realizacji zamówienia przez Centralnego Zamawiającego (Centrum Zakupów dla
Sądownictwa) - Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez
jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie od dnia

podpisania umowy do wyczerpania środków przeznaczonych na jej realizację, jednak nie dłużej niż
do dnia 31 grudnia 2014r.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest spełnić
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek
ten
zostanie
spełniony
jeżeli
wykonawca
koncesję/zezwolenie/licencję na obrót paliwami ciekłymi

posiada

aktualną

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał dostawy oleju opałowego w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju (przedmiotu) i wartości, daty i miejsca
wykonania, odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawy te zostały wykonane
należycie. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 dostawy o wartości minimum
50 000,00 zł każda. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji w/w
wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli złoży
oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli złoży
oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 3.
3) jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w p. 3, została wybrana, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wniosą wymagane w SIWZ
wadium przed upływem terminu składania ofert.
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5. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (w formularzu ofertowym).
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych
postanowieniami SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg formuły „spełnia” lub „ nie spełnia”.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy .
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są
złożyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychzałącznik nr 3 do SIWZ;
2) oświadczenie wykonawcy zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –
załącznik nr 4 do SIWZ;
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt. 10 - 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
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9) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju (przedmiotu) i wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie. Przez zakres
niezbędny rozumie się co najmniej 2 dostawy o wartości minimum 50 000,00 zł każda, wg
załącznika nr 6 do SIWZ;
10) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej
jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w części V ust.1:
 ppkt a),c).d) SIWZ, będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w części
VI SIWZ ust.1 pkt 1),2),3),4), 5),6),7),8)i 10) dla każdego wykonawcy z osobna,
 ppkt b) SIWZ oceniany będzie łączny potencjał wykonawców na podstawie oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ ust.1 pkt. 9).
3. W celu spełnienia warunku, o którym mowa w części V SIWZ ust.4. wykonawcy wnoszą wadium
według własnego wyboru, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie regulującej współpracę
tych wykonawców.
4. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców:
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w złożonej ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom (w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ). Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ ust.1 ppkt 3),4),5)
i 7):
 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w części VI SIWZ ust.1 ppkt. 6) składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ ust.5
ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w części VI SIWZ ust. 2, kopie dokumentów dotyczące
odpowiednio
wykonawcy
lub
tych
podmiotów
są
poświadczane
za
zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Za zgodność z oryginałem (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) powinna
być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku
polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga aby oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną były
niezwłocznie potwierdzane.
3. Tryb udzielania wyjaśnień:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosków.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści na
stronie internetowej: http://krakow-sr.sr.gov.pl
4. Zmiany w treści specyfikacji:
W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz umieści na stronie internetowej: : http://krakow-sr.sr.gov.pl
Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, tzn. wszelkie zmiany SIWZ dokonane przez
Zamawiającego, winny być przez Wykonawcę uwzględnione (naniesione) w ofertach.
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5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Zdzisław Kustosz
tel.41 382 50 24 /przedmiot zamówienia /
Tadeusz Józefczyk
tel.12 619 57 69 lub 12 619 63 07/procedura zamówienia/
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 9:00-14:00
VIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert.
Wymagania ogólne
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami powinna być podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych)
status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o zgodnej z
niniejszą SIWZ treści.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Pożądane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz podpisanie przez
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i podpisywane..
6) Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisanym przez
niego tekście muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i
datowane.
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7) Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w
formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
9) Opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej:

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
OFERTA

W POSTĘPOWANIU NR 9/PN/2013/S NA

DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB SĄDU
REJONOWEGO DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KAKOWIE
WZ W MIECHOWIE

TRYB: przetarg nieograniczony
Nie otwierać przed dniem 07.01.2014 przed godziną 10.15

Zawartość oferty
1)

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (w formularzu
należy zamieścić wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.
b) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części VI SIWZ,
c) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru ,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt.I niniejszej SIWZ, pokój
nr B-110 I piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2014r do godziny 10:00
1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą
należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu nr 9/PN/2013/S na: „ dostawę oleju opałowego dla potrzeb Sądu
Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie WZ w Miechowie. Nie otwierać przed dniem
07.01.2014 r. godz. 10.15”.
2. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. Za dotrzymanie terminu złożenia oferty uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty
Zamawiającemu.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie do składania ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 07.01.2014 roku o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawiającego, wskazanej w pkt I SIWZ, pok. B-110 (I piętro, paw.B).
XI. Opis sposobu obliczania ceny:
1.

Wykonawca określa cenę brutto w złotych polskich.

2.

W zaoferowanej cenie winny być ujęte wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz uwzględnić inne opłaty i
podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

3.

W formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ należy wskazać także wartość
netto oraz wyodrębnioną stawkę i wartość podatku VAT .

4.

Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Cena oferty winna być wpisana w formularz ofertowy,
z podatkiem VAT i tak wyznaczona cena będzie podlegała ocenie.

6.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewów w
złotych polskich.

7.

Cena oferty musi być skalkulowana w oparciu o cenę producenta z dnia 30.12.2013 r.
(podaną na stronie internetowej producenta wraz z załączeniem do oferty np. wydruku ze
strony).”
9

jako

cena

brutto

8.

Cena jednostkowa oleju w dniu dostawy wzrośnie lub zmaleje proporcjonalnie do zmiany
ceny hurtowej producenta oleju, odpowiednio uwzględniając zaoferowany upust / marżę
Wykonawcy.

9.

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 w/w ustawy.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium – cena. Znaczenie procentowe
kryterium – 100%
3. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Px (C) =
gdzie:
Px(C)
Cmin
Cx

C min
• 100
Cx

ilość punktów jakie otrzyma oferta "x" za kryterium "Cena",
Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
cena oferty "x",

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie może 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. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

w celu

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
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d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta .
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
nowa w pkt. 1a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
XIV. 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. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ .
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej
zmiany.
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy Pzp. W
sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia Ustawy „Prawo
zamówień publicznych”, Kodeksu Cywilnego i przepisów wykonawczych wydanych dotychczas.
XVI. Informacja o sposobie rozliczeń:
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w formie przelewów w PLN.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XVII. Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający:
1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych;
2) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
3)zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4)zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;
5)zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
6)zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
7) udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg następujących zasad:
7.1.) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
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7.2.) Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia,
7.3.)Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w obecności którego dokonana zostanie
czynność przeglądu.
XVIII. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Wadium może być wniesione:

w pieniądzu,

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 z późn. zm.).
Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres
związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do
oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał
umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Bank BPH S.A. 98 1060 0076 0000 3310 0019 3246
z dopiskiem „Wadium – postępowanie nr 9/PN/2013/S”.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno
znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art.45 ust.6 pkt. 2-5, winny one
zawierać w szczególności określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i
Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty wadium, termin ważności gwarancji
/poręczenia/ oraz zobowiązanie gwaranta /poręczyciela/ do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty
należności na pierwsze żądanie (wezwanie) Zamawiającego.
Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących
przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji
swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy PZP w art. 46 ust. 4a i 5.
W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej
niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za
pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na
żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych.
Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.
Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykaz załączników do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres.
Formularz ofertowy.
Oświadczenie wykonawcy zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie wykonawcy zgodnie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wzór umowy.
Wykaz wykonanych dostaw.

Kraków, dnia 23 grudnia 2013 roku

Dyrektor
Sądu Rejonowego dla KrakowaŚródmieścia
Tadeusz Józefczyk
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Postępowanie nr: 9/PN/2013/S
Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego (np. EKOTERM PLUS,
LOTOS RED) lub równoważny.
1. Adres dostawy: Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia pl.
Kościuszki 3a, 32-200 Miechów
a. do rozładunku oleju opałowego jest potrzebna pompa, nie wystarczy spust
grawitacyjny;
b. ograniczenia w ruchu w pobliżu miejsc dostawy nie wystąpią, jeżeli dostawca
wykorzysta do pojedynczej dostawy, odpowiedni środek transportu dla wielkości
max 8000 litrów.
2. Tankowanie 4 zbiorników po 2000 litrów każdy, łącznie max. 8000 litrów, zbiorniki
połączone ze sobą, przyłącz na zewnętrznej ścianie elewacji budynku.
3. Olej opałowy winien spełniać następujące parametry:
a. Gęstość w temperaturze 15 oC - nie wyższa niż 0,860 g/ml3
b. Temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 oC
c. Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC - 6 mm2/s
d. Skład frakcyjny - do 250 oC destyluje nie więcej niż 65% (V/V), do 350 oC
destyluje nie mniej niż 85% (V/V)
e. Zawartość siarki - nie więcej niż 0,20% (m/m)
f. Pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozostałości destylacyjnej - nie większa
niż 0,3% (m/m)
g. Pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01% (m/m)
h. Zawartość wody - nie większa niż 200 (mg/kg)
i. Zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 (mg/kg)
j. Wartość opałowa - nie niższa niż 42 600 kJ/kg
k. Temperatura płynięcia -nie wyższa niż -20 oC
l. Barwa - czerwona
4. Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać
wszystkie wymagania jakościowe, określone w obowiązujących przepisach.
5. Maksymalna jednorazowa ilość dowozu 8000 litrów.
6. Minimalna jednorazowa ilość dowozu 4000 litrów.
7. Prognozowana wielkość zamówienia do dnia 31-12-2014 roku: 19000 litrów
8. Czas realizacji zamówienia 48 godzin od złożenia dyspozycji.
9. Dostawy realizowane w godzinach urzędowania sądu (8.00 – 15.00).
10. Płatność realizowana przelewem, po wykonaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury za zamówioną jednorazowo ilość oleju opałowego.
11. Produkt musi posiadać atesty i świadectwo jakości producenta (lub jednostki upoważnionej
do wykonywania stosownych badań w tym zakresie), dołączane do każdej dostawy.
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12. Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu
zamówienia do wysokości 50% prognozowanej ilości dostawy oleju opałowego w
następujących sytuacjach:
-w przypadku zrealizowania zamiaru modernizacji kotłowni z olejowej na gazową lub
niewykorzystania ilości zamawianego paliwa z innych powodów np. warunków
atmosferycznych wpływających na oszczędności w zużyciu oleju oraz w przypadku
realizacji zamówienia przez Centralnego Zamawiającego (Centrum Zakupów dla
Sądownictwa) - Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez
jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

......................................
/ miejsce , data /

............................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
do postępowania nr: 9/PN/2013/S

1. Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

2. Wykonawca: ...........................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Telefon ................................................................ Faks ................................................................
Email (obowiązuje również do aukcji elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 15) …………………………………………
Regon ....................................... NIP ....................................... KRS ………..…….....................
Nr
konta
bankowego,
na
które
ma
być
dokonany
zwrot
.......................................................................................................................................................

wadium

wniesionego

w

pieniądzu

3. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego składam ofertę na: „ dostawę oleju opałowego dla Sądu
Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie” i zobowiązuję się wykonać przedmiot
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SIWZ za cenę:

Oświadczamy, że spełniamy warunki podmiotowe i przedmiotowe określone przez Zamawiającego
w SIWZ.
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym
w SIWZ za n/w cenę:
brutto: ….…………….… zł (słownie: …...………………………………………………...... zł)
w tym:
netto w kwocie ………….……….. zł (słownie: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….zł)
i podatek VAT …… % w kwocie ……..…… zł (słownie: ……...…………………………..
………………………………………………………………………………………………… zł)
Cena hurtowa u producenta oleju (za 1 m3) – przyjęta do kalkulacji oferty cena z dnia 30.12.2013r
………................zł netto + VAT (............%) = .................................................zł brutto
Marża / opust* w wysokości ……………………...zł/ m3 oleju
W/w cena będzie podlegała ocenie w kryterium cena o wadze 100%.
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5. Zobowiązujemy się do udzielenia w/w stałego upustu/marży* na olej opałowy, obowiązującego
przez cały okres trwania umowy. Upust/marżę* należy podać z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
6.Cena jednostkowa oleju w dniu dostawy wzrośnie lub zmaleje proporcjonalnie do zmiany
ceny hurtowej producenta oleju, odpowiednio uwzględniając zaoferowany upust / marżę
Wykonawcy.

7. Deklarujemy kompleksowe wykonanie w/w przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
SIWZ.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je
akceptujemy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
wg wzoru załączonego do SIWZ, który został przez nas zaakceptowany.
10. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
12. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: *
a) siłami własnymi
b) i przy pomocy podwykonawców w następującej części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
/podać zakres/

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
13. Całość naszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych ........ stronach/kartkach*.
14. Oświadczamy, że: *
a) nie należymy do grupy kapitałowej,
b) należymy do grupy kapitałowej i poniżej załączamy listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp :
………………………………../tu wymienić/………………………………………………….
17. Oświadczamy, że: *
a) nie polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp,
b) polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, w związku z powyższym załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów oraz dokumenty
wymienione w pkt. V ppkt. 2 SIWZ.
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Załączniki:
1 – opis oferowanego przedmiotu zamówienia /wg wzoru zał. nr 1 do siwz/

......................................
/ miejsce , data /

............................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Postępowanie nr: 9/PN/2013/S

............................................
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu .....................................................................................................................
/nazwa „Wykonawcy”/
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że „Wykonawca” spełnia
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................
miejscowość i data

...................................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Postępowanie nr: 9/PN/2013/S

............................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu .....................................................................................................................
/nazwa „Wykonawcy”/
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że „Wykonawca” nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.).

......................................
miejscowość i data

...................................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/
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Postępowanie nr: 9/PN/2013/S
Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ........................... w Krakowie, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy
Rondzie 7, (31-547) Kraków, NIP:676-10-43-256, Regon: 000683631, reprezentowanym przez:
Tadeusza Józefczyka - Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
zwanym dalej Zamawiającym,
a
...............................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych ((j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w następstwie dokonanego przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, którego przedmiotem jest dostawa oleju
opałowego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju opałowego:
……………………………………………………………………………………………
(nazwa / oznaczenie produktu / nazwa producenta)
w prognozowanej ilości 19 tyś. litrów (słownie: dziewiętnaście tysięcy litrów), na zasadach i
warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju, dostosowując
ją do poziomu wynikającego z faktycznych potrzeb, przy czym nie stanowi to podstawy do
żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia
do wysokości 50% prognozowanej ilości dostawy oleju opałowego w następujących
sytuacjach:
-w przypadku zrealizowania zamiaru modernizacji kotłowni z olejowej na gazową lub
niewykorzystania ilości zamawianego paliwa z innych powodów np. warunków
atmosferycznych wpływających na oszczędności w zużyciu oleju oraz w przypadku
realizacji zamówienia przez Centralnego Zamawiającego (Centrum Zakupów dla
Sądownictwa) - Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez
jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
4. Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do
wyczerpania wartości zamówienia podanej w § 3 ust. 1.
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§2
1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach (podawanych szacunkowo) i terminach
określonych przez Zamawiającego, na podstawie zamówienia złożonego pisemnie lub
telefonicznie (potwierdzonego faksem), przy czym pojedyncze zamówienie może mieć
wielkość od 4 tys. do 8 tys. litrów.
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, będzie realizowana na
koszt Wykonawcy, w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia lub w następnym dniu
roboczym (jeśli termin 48 godzin kończy się po godzinach urzędowania lub w dniu wolnym od
pracy).
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie każdej dostawy będzie protokół (lub inny
dokument, np. dowód WZ) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy, określający faktyczną ilość dostarczonego oleju.
4. Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy dołączyć świadectwo jakości dostarczonego
oleju.
5. Zamawiający ma prawo pobrania próbek dostarczonego oleju, celem sprawdzenia jego jakości.
Próbki będą pobierane z autocysterny Wykonawcy zgodnie z normą PN-ISO 3170.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakości paliwa, koszty przeprowadzonego badania poniesie
Wykonawca.
7. Koszty związane z opróżnieniem zbiorników z powodu wadliwego paliwa poniesie
Wykonawca.
8. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U.
z 2009r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w
dniu odbioru paliwa.
9. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione
przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz
osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
10. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub
złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy
odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości
nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do
przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez
Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku
akcyzowego.
§3
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wybraną w trybie przetargu ofertą
Wykonawcy (i formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy) w kwocie brutto
nie przekraczającej …………………… zł (słownie: …………….………..………..….. zł.
brutto), w tym podatek VAT 23% …………………………………..…. zł.
2. Strony ustalają, że cena 1m3 oleju wynosi …………………………… zł brutto (słownie:
…….………………..……………………………..….. zł. brutto), przy czym cena hurtowa
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producenta przyjęta do kalkulacji w ofercie (za 1 m3) wynosi ………………………….zł
(słownie: ………………………………………………zł) – marża / upust w wysokości …../m3
3. Dopuszcza się zmianę ceny za dostarczoną partię paliwa, tylko w przypadku zmian cen
hurtowych producenta. Cena dostawy będzie ulegać zmianie jedynie o wartość wynikającą z
różnicy tych cen.
4. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wysokości aktualnej ceny producenta ( w
dniu dostawy), o której mowa w ust. 3. Stosowny dokument będzie każdorazowo dołączany do
faktury.
5. Wysokość wynagrodzenia wyliczona zostanie dla dostarczonych ilości oleju opałowego, przy
zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ust. 2 z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
6. Ceny jednostkowe zawierać będą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy.
7. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty doręczenia
faktury, na wskazany w jej treści rachunek bankowy.
8. Podstawą wystawienia faktury jest protokół dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3.

1.

2.
3.
4.

§4
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych:
a) z tytułu nieterminowej dostawy - 2 % wartości netto dostawy za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy - 20 % wartości netto nie zrealizowanych dostaw;
c) w przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia – 10% wartości netto
umowy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie za zrealizowaną dostawę Zamawiający na żądanie
Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe.
Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
§5
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy w wypadku:
a. Wystąpienia siły wyższej.
b. Zmiany stawki podatku od towarów i usług.
c. Zmiany nazwy jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego w
przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych w strukturze sądownictwa
powszechnego.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu
zamówienia do wysokości 50% prognozowanej ilości dostawy oleju opałowego w
następujących sytuacjach:
 w przypadku zrealizowania zamiaru modernizacji kotłowni z olejowej na
gazową lub niewykorzystania ilości zamawianego paliwa z innych powodów
np. warunków atmosferycznych wpływających na oszczędności w zużyciu
oleju oraz w przypadku realizacji zamówienia przez Centralnego
Zamawiającego (Centrum Zakupów dla Sądownictwa) - Zamawiający
będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek
konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia SIWZ.
§7
Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§8

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Postępowanie nr: 9/PN/2013/S

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Wykaz zamówień
Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw oleju opałowego w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 dostawy o wartości minimum 50 000,00 zł
każda.

Lp.

Odbiorca

Przedmiot
zamówienia (opis)

Wartość zamówienia
brutto w zł

Data i miejsce
wykonania

Nr referencji

Uwaga: do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały
należycie wykonane.

......................................
miejscowość i data

...................................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/
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