Zamawiający

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku
26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2, tel. 48 321 31 15

NIP
796-18-10-933
REGON 001194087

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ZADANIE:

„Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk”

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 309992-2014
Data zamieszczenia 18.09.2014r.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 18.09.2014r.
Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej bip.www.jedlinsk.pl
w dniu 18.09.2014r.

Wykaz załączników:
1.
2.
3.
4.
5.

Instrukcja dla dostawców.
Formularz oferty – zał. nr1
Druk oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 2
Projekt umowy – zał. nr 3
Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4

Instrukcja dla dostawców
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych /tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami /.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na
podstawie art. 39 p.z.p.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od
Dostawców:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy spełniający warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy.
3. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków wymienionych w pkt.2.
Dostawca winien przedłożyć dokumenty w formie pisemnej:
 formularz oferty na załączonym druku – zał. nr 1 do SIWZ
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu
prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego
nazwisko osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania firmy - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• aktualne 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 właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu
składania ofert,
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo terminu składania ofert,
 podpisane oświadczenia na załączonych drukach – zał. Nr 2 i 4 do SIWZ,
 aktualny certyfikat jakości gazu.
Oferta, która nie spełnia wymaganych wyżej warunków zostanie odrzucona.
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4.Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
4.1 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 wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczeniem 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu
składania ofert,
4.2 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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
5.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 2 do SIWZ.
6.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan kwalifikowanego na podstawie
PN do szkół w Starych Zawadach, Wierzchowinach, Jedlance, Bierwcach i Ludwikowie w
ilości ok. 136.000 litrów o zawartości C3 powyżej 90% (m/m) . Wartość opałowa winna
wynosić min. 45 800 kJ/kg.
Cena 1 litra gazu powinna obejmować koszty transportu gazu, dzierżawy, montażu oraz
demontażu zbiorników.
Wielkość zbiorników w szkołach: Stare Zawady – 2 zbiorniki po 6,70 m³, Wierzchowiny – 3
zbiorniki po 4,85m³, Jedlanka -2 zbiorniki po 4,85m³, Bierwce- 2 zbiorniki po 6,40 m³,
Ludwików - 2 zbiorniki po 4,85m³.
Jeżeli zajdzie taka konieczność oferent, który wygra przetarg zdemontuje istniejące zbiorniki,
zainstaluje nowe, przetankuje pozostały w zbiornikach gaz do zainstalowanych zbiorników na
własny koszt. Wielkości zbiorników w każdej szkole winny być zachowane.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
7. Wymagany termin wykonania zamówienia:
- od dnia 15 października 2014 roku do dnia 14 października 2015 r. - sprzedaż gazu wraz
z dostawą na miejsce.
Nie uwzględnia się wniosków o zmianę terminu realizacji zadania.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Język postępowania.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza
złożenia ofert w innym języku.
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10. Wadium
Nie wymagane.
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami
określonymi w art. 27 ustawy.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub
inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy.
Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku
26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2
z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego - Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk”
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim
Dostawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane drogą
pocztową i zamieszczone na stronie internetowej: WWW.jedlinsk.pl
Dostawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania
wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści
zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Dostawcami w imieniu Zamawiającego jest:
Danuta Durak tel.: 48 3213115
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje
wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty oraz wszystkie dokumenty i
oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami punktu
3 niniejszej SIWZ;
Każdy Dostawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji Dostawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do
dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentacji podmiotu.
Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji Dostawcy.
Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. Nie
dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Dostawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.
Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek
zmian. W przypadku złożenia przez Dostawcę własnych formularzy ich treść musi być
tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
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Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Dostawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie
(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„Przetarg nieograniczony - Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk”
Nie otwierać przed dniem 25.09.2014 r. godz. 10.00.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Dostawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią
Dostawcy.
Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy:
Rozliczenia odbywać się będą za pomocą rachunków przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy.
14. Opis sposobu obliczania oferty:
Oferty Dostawców niewykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według
następujących kryteriów i wag:
Cena – 100%
Zamówienie zostanie udzielone Dostawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w
wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszym rozdziale.
15. Określenie zawiązania ofertą: zgodnie z art. 85.ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych – 30 dni licząc od dnia 25.09.2014 r.
16. Miejsce i termin składania ofert:
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku, 26-660 Jedlińsk,
ul. M. Konopnickiej 2, pok. Nr 2 (północne skrzydło budynku PSP w Jedlińsku),
najpóźniej do dnia 25.09.2014 r. do godz. 10:00.
17. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku, 26-660 Jedlińsk
ul. M. Konopnickiej 2, pok. Nr 2 (północne skrzydło budynku PSP w Jedlińsku) w
dniu 25.09.2014 r., o godz. 10:00.
18. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie wyżej wymienionym
zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.
19. Informacje o trybie otwarcia i oceny oferty:
Oferty zostaną otwarte w miejscu i terminie określonym w pkt.17.
Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ceny oraz kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W toku dokonywania przeglądu ofert zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
20. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
21. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie wyborze
oferty na stronie internetowej www.jedlińsk.pl oraz w Biuletynie Zamówień
Publicznych udostępnionych na stronach portalu UZP www.portal.uzp.gov.pl, w
miejscu publicznym w swojej siedzibie oraz prześle informacje o wybranej ofercie
pozostałym oferentom.
W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający
określi miejsce i termin zawarcia umowy.

5

22. Środki Ochrony Prawnej.
Art. 180 ustawy pzp
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
odwołanie przysługuje również na podstawie z art. 182 ustawy pzp
Art. 182 ustawy pzp
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od daty zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie Ustawy PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO.
23. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
 druk oferty – zał. nr 1
 projekt umowy – zał. nr 3
 druki oświadczeń- zał. nr 2 i 4
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Dnia.............................................

OFERTA

......................................................
......................................................
......................................................
Dane oferenta nazwa i adres

Do...................................................
/Zamawiaj ącego/
.......................................................
.......................................................

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:„Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy
Jedlińsk” za cenę:
- Gaz propan netto ................................ ..............................................................PLN/ za 1 litr
Słownie:.....................................................................................................................................
plus podatek VAT .............
% tj. brutto........................................................PLN/ za 1 litr
Słownie:.......................................................................................................................................
Łącznie za gaz: (136.000 l x cena 1litra) za cenę netto.......................................................PLN
Słownie:.......................................................................................................................................
plus podatek VAT ..................... PLN tj. brutto ................................................................PLN
Słownie:.......................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Podpisano
....................................................
....................................................
/upełnomocniony przedstawiciel/
....................................................
/adres/
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Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………..
/ Pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ, w trybie art. 26 ust 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
przekładam informację , w trybie art. 26 ust 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
( t. j. Dz. U. z 2013r., poz.907) , o tym że moje przedsiębiorstwo:
1. Nie należy do grupy kapitałowej **
2. Należy do grupy kapitałowej **. W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności
do grupy kapitałowej , Wykonawca obligatoryjne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 wyżej
wym. ustawy.

……………………. dn. ………………
………………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

*Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy
z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
** Niepotrzebne skreślić

8

Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa
Zawarta w dniu .....................pomiędzy :
Gminnym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Jedlińsku
26-660 Jedlińsk, ul. M. Konopnickiej 2
zwanym w dalszym tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1.

Danutę Durak – dyrektora

a ...........................................................................................................................................,
reprezentowanym przez :
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
zwanym dalej „Dostawcą”
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa gazu propan do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych
Zawadach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Bierwcach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie oraz do Zespołu Szkół
Publicznych w Wierzchowinach, gmina Jedlińsk.

§2
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania gazu propan do budynków szkolnych przez
zamawiającego począwszy od dnia 15 października 2014 r. do dnia 14 października 2015
roku według zapotrzebowań.
2. Szacunkowa ilość tankowanego gazu propan będzie wynosiła 136.000 litrów w trakcie
trwania umowy.
3. Zamawiający ma prawo do płynnego zapotrzebowania gazu w zależności od jego zużycia
wskutek różnych warunków atmosferycznych w okresie sezonu grzewczego.
4. Do każdej dostawy winien być dołączony aktualny certyfikat jakości gazu.
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§3

1. Strony ustaliły w drodze przetargu nieograniczonego cenę gazu propan w wysokości
................................ PLN/litr netto
Słownie:....................................................................................................................
plus podatek VAT .............
% tj. brutto...................................................PLN za 1/litr

Niniejsza cena obejmuje koszty transportu gazu, dzierżawy, montażu oraz demontażu
zbiorników i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.
2.Na podstawie rejestru sprzedaży za zakupiony gaz Dostawca będzie wystawiał
Zamawiającemu faktury VAT, w których adresatami będą szkoły:
- Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach, Wierzchowiny 30, 26-660 Jedlińsk
NIP 796-181-09-33,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach, Bierwce 47, 26-660 Jedlińsk,
NIP 796-181-09-33,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach, Stare Zawady 30A, 26-660 Jedlińsk,
NIP 796-181-09-33,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance, Jedlanka 52, 26-660 Jedlińsk,
NIP 796-181-09-33,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie, Ludwików 8,26-660 Jedlińsk,
NIP 796-181-09-33
3.Dostawca zobowiązuje się do dostawy gazu w miarę zapotrzebowania Zamawiającego po
każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu w ciągu 3 dni.
4.Każdorazowe tankowanie gazu propan musi odbywać się w obecności osoby upoważnionej
przez Zamawiającego i musi być potwierdzone.
§4
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury, na konto Dostawcy
Nr ................................................................................................................
§5
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować
będzie: …………………………………………………………………………………………,
natomiast Dostawcę: ..............................................................................................................
§6
1. Zamawiający ma prawo pobierania próbek dostarczanego gazu propan, celem sprawdzania
jego jakości a w przypadku wystąpienia niezgodności z PN koszty przeprowadzonych badań
ponosić będzie Dostawca.
2. Dodatkowe koszty związane z opróżnieniem zbiorników z wadliwego gazu propan
poniesie Dostawca.
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§7
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron na
piśmie. Wszelkie warunki ustalone umową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązują obie strony bez wezwań i ponagleń.
§8
1. Oprócz przypadków zawartych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia za
część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Dostawcy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości złożonej
oferty.
6. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą
naliczane kary umowne: za zwłokę w dostawie gazu 5% wartości dostawy za każdy dzień
zwłoki po upływie 5 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
§9
W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawę prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i
jeden egzemplarz dla Dostawcy.

Zamawiający

Dostawca
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Załącznik nr 4 do SIWZ

....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawa gazu propan do szkół z terenu gminy Jedlińsk”, w
imieniu Dostawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że:
1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych.
......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Dostawcy)*
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