
R-Oś/2600/ 10 /2013                                      Rejowiec Fabryczny  25.09.2013 r.

                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
                                    na dostawę oleju opałowego do obiektów komunalnych 
                                            na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

1.Zamawiający:  Gmina Rejowiec Fabryczny 22-170 Rejowiec Fabryczny ,ul. 
  Lubelska 16,woj. Lubelskie, tel/fax 82 5664 211.
  Adres strony internetowej zamawiającego : www.ug.rejowiec.pl
2.Przedmiot zamówienia .
   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : Dostawa oleju opałowego do 
   obiektów komunalnych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny.
   Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa .
   Rodzaj zamówienia :dostawa
   Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia –
przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  oleju  opałowego  wraz  z  transportem  na 
sezon grzewczy 2013/2014 w ilości   69 000l  a)  Budynek  Szkoły Podstawowej  w 
Kaniem - 12 000 litrów b)Zespół Szkół  w Pawłowie - 32000 litrów c)Budynek Szkoły 
Podstawowej  w  Wólce  Kańskiej  -  20  000  litrów  d)Budynek  Świetlicy  w  Kaniem 
5 000l.o następujących parametrach: a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg 
b) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20° C c) lepkość w temperaturze 20°C nie 
większa niż 6,00 mm2/ s d) temperatura zapłonu nie niższa niż 56° C. Wielkość 
dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający telefonicznie na dwa dni przed 
terminem dostawy.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
Wspólny Słownik Zmówień CPV : 23.12.21.00 - 9, 60.12.33,00 -9 .
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej  : nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : zakończenie 30.04.2014r.
3.Informacje  o  charakterze  prawnym,  ekonomicznym,  finansowym  i 
technicznym .Informacja na temat wadium : nie dotyczy.
4.Czy przewiduje się udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia :nie

5.Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki art.22 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.
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24
1.1  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  ,jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :  należy złożyć oświadczenie 
oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.
                                                          



2.2 Wiedza i doświadczenie : należy złożyć oświadczenie oraz warunek ten zostanie 
uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że w ciągu 3 lat zrealizował minimum 
trzy dostawy oleju w ilości ponad 70 000 l.
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

3.3 Potencjał techniczny : należy złożyć oświadczenie.
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

4.4 Osoby zdolne do wykonania  zamówienia :należy złożyć oświadczenie .
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

5.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa : należy złożyć oświadczenie.
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .

6.Informacja  o  oświadczeniach  lub  dokumentach,  jakie  maja  dostarczyć 
dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
W zakresie wykazania spełniania przez dostawcę warunków o których mowa w 
   art.22ust.1 ustawy należy złożyć oświadczenie oraz

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w  
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  
również wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech  
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do  
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  
podmiotów  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W zakresie wykazania spełniania przez dostawcę warunków o których mowa w 
   art.24ust.1 ustawy należy złożyć oświadczenie.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista  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

Inne dokumenty :
• wypełniony formularz ofertowy

7.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców  ,  u  których  ponad  50%  pracowników  stanowią  osoby 
niepełnosprawne : nie.



8.Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony .
9.Kryteria oceny ofert : najniższa cena .
10.Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie. 
11.Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie.
12.Adres  strony internetowej  na  której  jest  dostępna specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl   zakładka przetargi .
13.Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod 
adresem : Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 ,22-170 Rejowiec Fabryczny 
pokój Nr 10.
14.Termin  i  miejsce  składania  ofert :  sekretariat  Urzędu  Gminy  Rejowiec 
Fabryczny do dnia 11.10.2013r do godz. 10 .
15.Termin związania z ofertą : 30 dni do dnia 12.11.2013r.
16.Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu z UE :  nie 
dotyczy.
17.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
18.Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało   zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych w dniu 25.09.2013r pod Nr 196087-2013.

                                                                       Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

http://www.ug.rejowiec.pl/


          SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
                                               na zadanie pn :

„Dostawa oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie Gminy
                                       Rejowiec Fabryczny” .

1.Zamawiający
     Gmina Rejowiec Fabryczny, reprezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec   
     Fabryczny z siedzibą 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16,
Tel/ fax (082) 5664 211,e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
2.Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg  nieograniczony,  w  rozumieniu  art.39    ustawy  z  dnia  29  stycznia 
2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z  2010r Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm)zwanej  dalej  „ustawą” oraz   w  sprawach  nie  uregulowanych  ustawą, 
przepisy ustawy –Kodeks cywilny.

3.Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.
  „Dostawa oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie Gminy Rejowiec 
   Fabryczny”
 Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Dostawę oleju opalowego lekkiego o wymaganiach
-temperatura zapłonu nie niższa niż 56 st
-lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st C nie większ  niż 6,0 mm 2/s
-zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m
-zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
-wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
-pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m
dostawy będą obejmowały ilości :
a)Zespół Szkół  Pawłowie , 22-172 Pawłów,ul. Szkolna 4      
  NIP 563-21-46-189                                                                                      32 000 l
b)Budynek Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej , Wólka Kańska 1D       20 000 l
c)Budynek Szkoły Podstawowej w Kaniem ,Kanie 31                                  12 000 l
d)Budynek Świetlicy w Kaniem, Kanie 119 f                                                   5 000l
    Płatnikiem w przypadku  obiektów wymienionych w punkcie ;b, c, d będzie Gmina 
Rejowiec Fabryczny,22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 NIP  5632158413

4.Termin wykonania zamówienia:
Dostawy powinny być realizowane w celu zabezpieczenia sezonu grzewczego 
2013/2014 Rozpoczęcie dostaw w miesiącu październiku/listopadzie 2013 r. Średnie 
dostawy miesięczne ok. 11 000 l. Dostawy powinny być realizowane przez dostawcę, 
aby nie występowały zakłócenia /przerwy w ogrzewaniu obiektów/.Zakończenie 
dostaw przewiduje się do 30.04.2013r.
     5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
     oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki art.22 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.
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24



1.1  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  ,jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :  należy złożyć oświadczenie 
oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.
                                                          
2.2 Wiedza i doświadczenie : należy złożyć oświadczenie oraz warunek ten zostanie 
uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że w ciągu 3 lat zrealizował minimum 
trzy dostawy oleju w ilości ponad 70 000 l.
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

3.3 Potencjał techniczny : należy złożyć oświadczenie.
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

4.4 Osoby zdolne do wykonania  zamówienia :należy złożyć oświadczenie .
Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  tego  warunku  na  podstawie  złożonych 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

5.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa : należy złożyć oświadczenie.
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .

6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu 
       potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełniania przez dostawcę warunków o których mowa w 
   art.22ust.1 ustawy należy złożyć oświadczenie oraz

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w  
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

• Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  
również wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech  
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do  
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  
podmiotów  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W zakresie wykazania spełniania przez dostawcę warunków o których mowa w 
   art.24ust.1 ustawy należy złożyć oświadczenie.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista  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



Inne dokumenty :
• wypełniony formularz ofertowy

7.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami  
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Dostawcy mogą się porozumiewać z zamawiającym telefonicznie nr tel.  82  
5664 211 w. 39.Przekazywanie oświadczeń  i dokumentów należy dokonywać  
w formie pisemnej bądź faxem (0 82 5664 211) potwierdzonym niezwłocznie  
na  piśmie.  Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktu  z  oferentami  jest  
Stanisław Mędrak 82 5664 211 w. 39,kom.664410217

8.Wymagania dotyczące wadium:
Na podstawie art. 71 ust. 2 „ustawy”, nie stosuje się przepisów o wadium.

9.Termin związania z ofertą:
Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  
składania ofert.

10.   Opis sposobu przygotowania ofert:  
1)Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert  
w formie elektronicznej. 
Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  winny  być  składane  wraz  z  
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

      2)Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez 
osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta, a w przypadku
składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika oferentów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3)Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
upoważnionej. 
4)Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
5)Dokumenty składające się na ofertę: 

a)wypełnione formularze oferty (w załączeniu siwz),
                                                     - 3 -
b)dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych, określonych w  
siwz. 

6)Koszt sporządzenia oferty ponosi oferent.
11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a)Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub 
   opakowaniach w pok. Nr 3 (sekretariat) Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, w 
   Rejowcu Fabrycznym ul. Lubelska 16,22-170 Rejowiec Fabryczny do dnia 
   11.10.2013 r. do godz. 10.00.
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis „Oferta cenowa na dostawę 
oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie Gminy Rejowiec 
Fabryczny”.Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Oferenta 
oraz napis „Oferta cenowa na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów 
    komunalnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny”.

b)Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2013r. o godz. 10.15 w siedzibie 
         zamawiającego (pok. Nr.8) w obecności Oferentów przy czym obecność 
        Oferentów nie jest obowiązkowa.



12.Opis sposobu obliczania ceny:
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową /za 1 litr/ wraz z transportem /c.netto i  
brutto w zaokrągleniu do setnych części złotego/./.Cena podana w ofercie  
powinna być przyjęta z aktualnych notowań cen sprzedaży hurtowych  
producenta ogłoszonej na stronie internetowej /PKN Orlen S.A. na przeddzień  
przetargu tj. z dn. 10.10.2013r/.Dostawca złoży oświadczenie, że przez okres  
realizacji zadania będzie stosował stały upust w wysokości podanej w ofercie,  
do ceny hurtowej producenta /zmieniającej się/ ceny z dnia dostawy,  
ogłoszonej na stronie internetowej producenta.
Cena wynikająca z wybranej oferty będzie wiążącym postanowieniem umowy
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z  
wymogami przetargowymi tj.:

- czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w siwz, 
- czy Oferent przyjmuje warunki określone w siwz oraz projekcie umowy, 
- czy oferta zawiera dowody wiarygodności i kwalifikacji  oraz uprawnienia do  

wykonywania przedmiotu zamówienia.
Komisja przeprowadzi ocenę na podstawie kryterium: 
Kryterium – cena oferty – 100% 
Do  kryterium zostanie  zastosowana  ocena  oferty  na  podstawie  punktowej  
skali ocen od 0 do 10 pkt. 
Z dokonanej oceny zostanie obliczona indywidualna ocena każdej oferty. 
Najkorzystniejszą  będzie  ta  oferta,  która  uzyska  największą  ilość  punktów  
wyliczonych na podstawie w/w oceny.
  Przyjęta metoda przyznanych punktów za cenę polegać będzie na ocenie  
każdej  oferty  przez  każdego  członka  komisji  przetargowej  według  10  
punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza, czyli najniższa cenowo 
otrzymuje  10  pkt.  w  ocenie  indywidualnej.  Każda  inna  oferta  otrzymuje  
proporcjonalnie   mniejszą  ilość punktów wg wzoru:  cena najkorzystniejszej  
oferty / cena badanej oferty x 10 pkt. 

14.Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  przy  
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  
nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2) Jeżeli  Dostawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia  
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzenia  ich  
ponownej oceny. 

15. 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:

Zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz.
 



16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w  
toku postępowania o udzielenie zamówienia :

Oferentom  przysługują  środki  ochrony  prawnej  jeżeli  ich  interes  prawny  w  
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia  
przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  przysługuje  wyłącznie  odwołanie  na  
podstawie art. 179-183 ustawy.

17.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych. Oferty częściowe  
nie będą rozpatrywane. 

18.Informacja  o  przewidzianych  zamówieniach  uzupełniających,  o  których  
mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające. 
19.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,  
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,jeżeli zamawiający dopuszcza ich  
składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  
rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia  finansowe  Zamawiającego  z  Wykonawcą  prowadzone  będzie  w  
walucie polskiej.

     1)Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
     przez Zamawiającego określonych w „ustawie” zasad udzielania zamówień, 
    przysługuje prawo do protestu zgodnie z art. 180-183 oraz odwołania zgodnie z  
    art. 184-193 ustawy, o której mowa wyżej.
 2)W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy  
„ustawy”  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  Kodeksu  
Cywilnego.

Rejowiec Fabryczny dn.24 września 2013r.                              ZATWIERDZAM:

                                                                  Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny



                                                                               Załącznik Nr 1 do SIWZ

                                    FORMULARZ OFERTOWY

Do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

22-170 Rejowiec Fabryczny

1. Składamy ofertę na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów 
      komunalnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny podanych w SIWZ.
2. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu 

dostawy będącego przedmiotem przetargu zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, dobrą praktyką handlową, wiedzą techniczną, obowiązującymi 
przepisami oraz normami i należytą starannością:

Za cenę jednostkową netto .............zł , (………brutto) za jeden litr, podana 
cena zawiera podatek Vat i koszty transportu.

3. Dopuszcza się zmianę ceny jedynie w przypadku  udokumentowanej zmiany 
ceny u producenta.

4. Termin płatności 21 dni od daty dostarczenia oleju opałowego-bankowym 
poleceniem przelewu.

5. Olej opałowy będzie dostarczany sukcesywnie po uprzednim 2 –dniowym 
zgłoszeniu zapotrzebowania . 



                                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ

                                            UMOWA Nr……/2013
                                                              /projekt /

Zawarta w dniu ………...2013 r.  pomiędzy  Gminą Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. Zdzisława Krupę          Wójta Gminy
   przy kontrasygnacie:
2. Małgorzaty Babijczuk   Skarbnika Gminy
a:
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
                                                           § 1

Na podstawie przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” odbytego w dniu 
11.10.2013r /data rozstrzygnięcia …...10.2013r./

„Zamawiający” zleca  a „Dostawca” przyjmuje do wykonania dostawę oleju 
opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych /oświatowych/: w 
a)Zespole Szkół w Pawłowie,22-172 Pawłów, ul. Szkolna 4
 NIP 563-21-46-189,
b)Budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej, Wólka Kańska 1 D, 22-171 
Kanie, 
c)Budynku Szkoły Podstawowej w Kaniem, Kanie 33,22-171 Kanie,
d)Budynek Świetlicy w Kaniem 119 f,Kanie,22-171 Kanie.
/dostawy do  placówek ;b,c,d fakturować na Gminę Rejowiec Fabryczny,22-170 Rejowiec Fabryczny ,ul. Lubelska 
16,NIP 5632158413/

Umowa zostaje zawarta na okres sezonu grzewczego 2013/2014 r.
Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                       § 2

Cena brutto 1 litra oleju opałowego strony ustalają w wysokości netto………….zł 
(słownie ……………………………………………………………) brutto………
(słownie…………………………………………………………………)wraz z kosztami 
transportu i podatkiem Vat.
Zapłata za dostarczony olej opałowy nastąpi w formie przelewu bankowego w 
terminie 21 dni od daty dostawy.

                                                       § 3
W przypadku zmiany ceny przedmiotu dostawy przez producenta ,strony 

dopuszczają  możliwość skorygowania ceny, po wcześniejszym udokumentowaniu 
zmiany ceny. Dotyczy to zarówno wzrostu jak i spadku ceny. Dostawca oświadcza, 
że przez okres realizacji zadania będzie stosował stały upust w wysokości podanej w 
ofercie, do ceny hurtowej producenta /zmieniającej się/ ceny z dnia dostawy, 
ogłoszonej na stronie internetowej producenta.



Dopuszcza się zwiększenia dostaw o 20% wartości dostawy zgodnie z zasadami 
wynikających z ustawy: Prawo Zamówień Publicznych.
Terminy i wielkości dostaw określane będą na bieżąco przez Zamawiającego pod 
numerem Dostawcy  …………………..lub…………………………………..

                                                        § 4
Dostawca zobowiązuje się dostarczania przedmiotu zamówienia  w godzinach 7.30-
15.30 zgodnie z  zasadami wiedzy handlowej i technicznej , obowiązującymi 
przepisami oraz normami w tym zakresie z należytą starannością pod wskazany 
adres przez Zamawiającego w terminie 48 godz. od chwili powiadomienia.
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zamówienia jest dowód przyjęcia   przez 
odbiorcę, który jest wskazany przez Zamawiającego.

                                                       § 5
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku 
stwierdzenia nieterminowości w realizowaniu dostaw. Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni w przypadkach określonych w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych.
W przypadkach dostaw nie spełniających norm oraz wyrządzonych szkodach w 
wyniku tych dostaw Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie do ich usunięcia.
Dostawca może wstrzymać dostawy oleju opałowego w przypadku nie wywiązania 
się z terminu płatności.
Ewentualne inne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddadzą do 
rozpatrzenia właściwemu  Sądowi Gospodarczemu.

                                                       § 6
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  przepisy ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz inne dotyczące 
przedmiotu umowy przepisy prawne powszechnie obowiązujące. 

                                                        §7

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                     DOSTAWCA :
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