SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2016
Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30
Tel. (fax) 16 678 57 58
www.posir.pl
I. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, dostawy paliwa, olejów i smarów w
orientacyjnych ilościach, określonych w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ,
przez okres od 01.02.2016r do 31.01.2017r Terminy dostaw określane będą przez
zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. dostawę oleju napędowego na adres Przemyśl, ul. Pasteura (górna stacja stoku
narciarskiego), w ilości jednorazowo maksymalnie 1000l i przetankowanie paliwa
do zbiorników zamawiającego. Pomiar ilości dostarczanego oleju napędowego leży po stronie
wykonawcy, który przedłoży zamawiającemu dokumenty legalizacyjne dystrybutora
przewoźnego.
Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oleju napędowego
2. tankowanie paliwa do pojazdów należących do zamawiającego, w stacjach paliw na
terenie m. Przemyśla, określonych przez wykonawcę.
3. dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz smarów na adres
Przemyśl ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego)
II. Informacje o zamawiającym
1. Adres do korespondencji: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl ul.
Mickiewicza 30
2. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym:
Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- w sprawach procedur przetargu Bogdan Zięba trl./016/ 678-41-88 w godzinach
od 7.30 do 14.30.
- w sprawach przedmiotu zamówienia Paweł Jucha tel. 667942506
w godz. 7.30 do 14.30
III. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny z postanowieniami
niniejszej SIWZ.
2. 2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie ofert.
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z treścią formularzy stanowiącymi
załącznik Nr 1 niniejszej SIWZ.
4. Podpisanie oferty:
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela. Pełnomocnictwo do podpisania oferty przez reprezentanta wykonawcy
winno być dołączone do oferty.
5. Dokumenty wymagane od wykonawców mogą być złożone w formie oryginałów, kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
reprezentanta wraz z pieczęcią imienną i firmową.
IV. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci, aby spełnić
wymagane warunki.
1. Formularz ofertowy z określeniem ceny wykonania przedmiotu zamówienia

– załącznik nr 1
2. Koncesja na sprzedaż paliw, olejów - potwierdzona kopią.
3. Dokumenty legalizacyjne dystrybutora przewoźnego służącego do tankowania
zbiornika naziemnego zamawiającego.
4. Wykaz stacji paliw na terenie m. Przemyśla w których wykonawca będzie mógł
tankować swoje pojazdy.
V. Ocena ofert.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny ofertowej.
2. Oferta o najmniejszej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów 100.
3. Pozostałym wykonawcom zostanie wyliczona odpowiednio mniejsza ilość punktów,
zgodnie z podaną poniżej formułą ;
oferowana cena najmniejsza
wartość punktowa oferty = ------------------------------------ x 100% x 100pkt
cena w badanej ofercie
Uwaga :
Przez cenę oferty należy rozumieć wartość brutto razem, wykazaną w arkuszu oferty.
VI. Składanie ofert
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego-Przemyski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyśl, ul. Mickiewicza 30 – sekretariat w godz. 8-15 .
w dni powszednie.
Termin składania ofert do dnia 25.01.2016 do godz. 12,00.
Kopertę należy zaadresować Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, i oznaczyć:” Oferta
dostawy paliw, oleju i smarów w roku 2016”

Załączniki do SIWZ
- zał. Nr 1 – Oferta,
- zał. Nr 2 – Umowa.
Przemyśl 18.01.2016

Załącznik nr 1
------------------------------…..
Nazwa i adres wykonawcy,

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy paliw,
olejów i smarów w roku 2016 :
1. składamy swoją ofertę cenową
ASORTYMENT

Jedn.
miary

Ilość

Olej napędowy

litr

13100

litr

200

przekładniowy

litr

100

SPIRAL MA80W
Olej
przekładniowy

litr

120

HIPOL
Olej silnikowy RUMALA

litr

40

SUPER FE 10W40
Olej silnikowy CASTROL

litr

80

ACTAV02T
Smar RETINAX HD – 2

kg

20

kg

35

litr

80

litr

30

litr

2000

Olej hydrauliczny SAELL

Cena
jedn.
(netto)

Podatek VAT
Wartość
netto

%

wartość

Wartość
brutto

DONAX TM
Olej

Smar LT – 43
Olej hydrauliczny AGRO
HL46
Olej silnikowy SUPEROL
15W40
Benzyna 95

OGÓŁM ZŁ

X

2.Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2016r do 31.01.2017r
3.Warunki płatności zgodnie z projektem umowy o wykonanie przedmiotu
zamówienia.
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni..
6.Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy (zał. nr 2) został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy
na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ

----------------------------------podpis wykonawcy(oferenta),

załącznik nr2

Umowa

zawarta dnia ………………………w Przemyślu, pomiędzy:
1. Gminą Miejską Przemyśl - Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl reprezentowanym przez :
- Dyrektora
– Mariusza Zamirskiego,
- Gł. Księgowego – Jerzego Uziembło
zwanego dalej „zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........................
zwanym dalej „wykonawcą”.
Umowa została zawarta w związku z procedurą przetargową – „ogłoszenie o zamówieniu”
zamieszczonym na stronie www.posir.pl, przeprowadzoną dla zamówień do 30000 euro, na
podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa paliw ( olej napędowy, w tym także zimowy, i benzyna),
olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów.
Wynagrodzenie i płatność
§2
1. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą podczas
postępowania przetargowego – załącznik nr 1 do umowy.
2. Ceny jednostkowe obejmują także;
- dostawę przedmiotu zamówienia na górna stację stoku narciarskiego w Przemyślu, przy ul.
Pasteura oraz przetankowanie oleju napędowego do zbiornika zamawiającego.
- dostawę olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych na górną stację
stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura
- tankowanie paliwa, przez pojazdy należące do zamawiającego w stacjach paliw wskazanych
przez wykonawcę tj.;
………………………………………………………………
3. Wykonawca nie obciąży zamawiającego innymi kosztami poza cenami zawartymi w ofercie
4. Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi …………………zł netto, podatek VAT w
wysokości ……..% tj ………………zł, wartość brutto ………………….zł i może ulegać zmianie w
zależności od ilości i rodzaju zamawianych asortymentów.
§3
1.Płatność za usługę przelewem na konto wykonawcy określone w fakturze VAT.
2.Termin płatności faktury 30 dni.
3.Ustala się, że wykonawca będzie wystawiał faktury z wykonanie usługi do 5-ego dnia
każdego miesiąca.
Termin realizacji
§4
Teren wykonania usługi określa się od 01.02.2016 do 31.01.2017r

Zobowiązania wykonawcy
§5

Wykonawca ponosi koszty ewentualnych awarii maszyn należących do zamawiającego,
spowodowanych złą jakością paliw i olejów dostarczonych przez wykonawcę.
§6
Wykonawca odpowiada za :
1. właściwy pomiar ilościowy dostarczonego paliwa i przedłoży zamawiającemu dokumenty
legalizacyjne dystrybutora przewoźnego dostarczającego olej napędowy oraz atesty
dostarczonego towaru.
2. jakość przedmiotu zamówienia, która powinna być zgodna z odpowiednimi normami.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonych
produktów, pod względem zgodności z wymaganiami zamówienia, poprzez pobranie
próbek przy udziale obu stron. W przypadku wątpliwości co do jakości, zamawiający
odda próbkę do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty analiz, a
w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości kwestionowanych próbek z
zamówieniem, koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę.
2. Produkty będące przedmiotem zamówienia, nie spełniające wymagań zamawiającego,
zostaną wymienione przez wykonawcę w uzgodnionym terminie.
Realizacja dostaw
§8
Określa się wysokość jednorazowej dostawy oleju napędowego maksymalnie 1000 litrów.
§9
Terminy dostawy oleju napędowego będą realizowane na podstawie telefonicznego
zamówienia złożonego przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zmiany umowy
§10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności , mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. i w zakresie :
1 ceny przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Strony ustalają, że podstawą zmiany
cen (obniżki lub podwyżki) są zmiany cen paliw i olejów stosowane przez PKN ORLEN.
Zmiany cen zostaną ujęte w aneksie sporządzonym po negocjacji stron
2 Ilość poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia może ulec
zmianie i zależy od zapotrzebowania Zamawiającego
3. Całkowita wartość umowy (§ 2 pkt 4)może ulec zmianie i zależna jest od ilości złożonych
zamówień przez Zamawiającego

1.

2.
3.
4.

Rozwiązanie umowy
§11
W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązków określonych w umowie,
zamawiający może jednostronnie zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym – po
uprzednim pisemnym wezwaniu do wywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków –
które okazało się bezskuteczne.
Niniejsza umowa w innych wypadkach może zostać rozwiązana przed okresem na który
została zawarta wyłącznie na zasadzie porozumienia między stronami umowy – w formie
aneksu.
W przypadku zerwania umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, wykonawca zapłaci karę zamawiającemu w wysokości 3000zł.
Kara, o której mowa w ust 3 będzie mogła być potrącona przez zamawiającego z faktury

wystawionej przez wykonawcę
Rozstrzyganie sporów
§12
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w
Przemyślu.
§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Postanowienia końcowe
§14
1. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona
wyłącznie pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego..
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.
Wykonawca:

Zamawiający:

