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Zm|anadoĘczy:

1) zał. nr 5 do SIWZ tj. wzór umowy:

s3

4. Strony ustalają dwutygodniowy okres tozliczeniowy. W tetminie 7 dni od drlta zakończenla
oktesu tozliczeniowego wykonawca dostatczy zamasna'1ącemu faktltę YNT wnz z
zestawieniem wykonanych dostaw.

5' Fakturowanie będzie następować d'ula tazy w miesiącu na dzień 15-ego danego miesiąca i
ostatrriego dnia miesiąca

oŚrodek dla 0sób uzaleźnionych
samodzielny Public.ny zakład opieki zdlowotnel

}NOWY DWOREK<)NOWY DWOREK< DYREKTOR
NoWY DWoREK 46 66_200 Świebodzin 1 ,-,",,; /--7,lR 68 3811091
NlP927-10-28-363 PEGON001286406 rl1pLe



Specyfikacja Istotnych warunków ZamÓwienia ( SIWZ)
Znak sptawy: ZP / 2 / D|IU Ok / mQ

zAMAVIAJĄCY
ośtodek d]a osób Uzaleźnionych Samodzielny Publiczny Zal<ład opieki zdtowofuei
,,l\Iouy Dworck"

I\rowy D.wotek 4Ę
66-200 Swiebodzin
telefon:68 38 101 67;fax.: 68 38 101 67 pew.l1
adres strzr!1 intenetowe.1: uwa.noułt]aorc k. com

PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA:

Bezgotówkoury zakup oĘu napędowego

Postępowanie o udzielenie zamówienjz publicznego prowadzone jest w trybie ptzetargu
nieograniczonego.
Podstawa ptawna udzielenia zamówienia publicznego: aft. 10 ust.1 w związku z att. 39 i 

^tt.40ustawy Ż dnia 29 stycznia 2004t. Ptawo Zamówień Publicznych ( Tekst jednolity z dnia 25
cŻeru'łca' Ż0I0t. ti. Dz.U. Nr 11j, poz.759 z późnieiszyrni zrnialralrri g; nt 16I, poz. 1078 int18Ż,
poŻ.1228 otaz Ż 20I1t. lt 5, poz.'l3; nł 28, poz.743 i tx 87 poz. 484; nt 234, pozJ386i flt Ż40,
po2.1429)
Do czynności podejmowanych pnez zama:wiajĄcego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy 2 dnia 23 kwietnia 19ó4r. _ I(odeks c1'wilny @z' U. Nr 16, poz.
93, z późn. zm)' 1eżell przepisy uPzp nie stanowią inaczej

Nowy Dwotek, 24 -02-2012r.

I. opis pzedmiotu zamówienia:

PRZETARG NIEoGRANICZONY NA DoSTA!7Ę o !7ARToŚCI MNIEJSZEJ oD K!VoT
OKRESLONYCH !7 PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11.UST.8.

,,Ptzetarg nieogtaniczony na bezgotówkov1z zakup oleju napędowego''

I(OD wg CPV.'
09134100-8: olej napędowy
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Specyfikacja ]stotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
Znak sprawy: ZP /2/DiUOk/2012

Lp. Nazwa arł'tcilu Kod CPV

Prz ewidy'wana ilośó do zakupienia
na okres:

od daty podpisania umowy do
37.12.2012

( lit')

1

oĘ napędovywg Polskiei
Notrny EN 590 09134100-8 12 000

II. Szczeg&łowy zaktes tea|izowania dostaw:

Dostawca musi posiadać stacje paliw na terenie gminy Świebodzin ( dostawca dostatczy
zamawiającemu wykaz wszystkich stacji paliw na tetenie gminy). Dosta*y produktów będą się odby.wać
poptzez tankowanie pojazdów w sieci stac;i paliw oznaczonych emblematami dostawcy.
Dostawca zapewnia ponadto:

. bezobsługowe tankowanie 24h (za pomocą elektrończnej katty zblizeniowej)
i dystybutot szybkiego tankowaniz oN (dysuybutot z większą ptzepustowością wydawanego

paliwa do szybszego zatankowania większej ilości oN)
' dogodny wjazd t wyjazd ze stacji paliw (pole manewrowe umożliwiające swobodne narvtócenie

pojazdw bez kolidowania ruchu drogowego).

III. Części zamówienia
Zalr'atvnjący rtle dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Ofetty wariantowe
Zamasłn1ący ńe dopuszczl składania ofert wariantowych.

v. ZamówieniauŻupełniające
Zamawia1ący nle przewiduje Żafuówień uzupełniających.

VI. Umowa tamowa
Zamawia1ący nie przervidu je zawarcia umowy ramowej.

YII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamasmjący nle ptzewiĄe wniesienia zabezpieczenia na1eżytego wykonania umowy.

VIII. Aukcia elekttoniczna
Zana'ł':ujący nie przewiduje wyboru najkorzystniejszei ofetty z zastosorvaniem aukcji elektonicznej.

Ix. Dynamiczny system zakupów
ZamawiĄący nte przewiduje ustanowienia dynamicŻnego systemu zakupów.

x. Tetmin wykonania zamówienia
od daty podpisania umowy do 31.72.2012t. Umowa wygasa w w/w terminach, także w ptzypadl-u gdy
w ttakcie obowiązy.wania umowy nie zostanie zamówiona i dostatczona cała ość ptzedmiotu
zamówienia.

Strona2 220



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
Znak sprałly'' zp /2/Diuok/2012

XI. Wadium
Zamawizjący n:'e wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin zvłiązania ofettą
Wykonawcy pozo stają złłięani ofetta" przez okr'es 30 dni od upł1.wrr tetminu do składania ofert.

XIII. Infotmacie dotyczące walut obcych' w iakich dopuszcza się ptowadzenie tozliczeń z
Zamasłiaiącym

Zamatv'tający lńe dopwszcza toz[czeń rv walutach obcych.

XIV. Warunki udziału w postępowaniu

1. o udzielenie zamówienia mo gąubiegać się rłykonawcy, którzy:

1) posiadaia uptawnienia do wykon1''wania określonei działalnośct 1ub czynności' jeźeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uptawnień;

2) posiadaja niezbędną wiedzę i doświadczenie otaz dysponujĄ potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potenciału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamóvłieniz;

3) znajdują sie w sytuacii ekonomicznej i finansowej zzpewrltającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówietia;

5) których oferta spełnia rr,ymagania Żawafte w ustarvie Ptawo zamówień publicznych otaz 1est
zgodna ze SI\/2.

2.Z lbiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa rv att. 24
ust. 1 ustawy Pfawo zamówień publicznych;
2. wykony'wali bezpośrednio czynności związane z ptzygotolvaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu spotządzeria oferty osobami uczestniczącymi w dokon}'waniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postęporvaniu nie utrudni uczciwej konkutencji;
3. złożyli' neptawdziwe infotmacie mające wpłylv n2 wynik ptowadzonego postępowan-ia;
4. ne złożfl:' oświadczenia o spełnianiu watunków udziału w postępowaniu 1ub dokumentór'v
S.potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zauietająbłędy, z zasttzeżeliem
zrt26 tst. 3;

6. nte zgod s' się na ptzedłuźenie okresu z.'vlązańa ofertą.
3. Zamavłiający odtzlca ofertę, ieżeli:
1. jest niezgodna z ustawą Plawo zamówień publicznych;
2. )ej treść nie odpowiada treści specyfftacii istotnych rvarunków zamówienia z zasttzeżenjem ztt. 87
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pmwo zamówień publicznych;
3. jej złożene stanowi czyn nieuczcirvej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaliu nieuczciwej
konkurencji;
4. za'wleta nżąco niską cenę w stosunku do pzedrniotu Żamówienia;
5. została złożon^ pftez wykonawcę wykluczonego z udziału rv postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaptoszonego do składania ofert;
ó. zawieta błędy w obliczeniu ceny;
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Ńe zgodzll się na poprawienie
omylki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Ptawo Żamówień publicznych ;

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów'

Strona 3 z 20
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Specyfikacja Istotnych WarunkÓw Zamówienia ( SIWZ)
Znak sprawy: ZP / 2lDiUOk/ 2072

XV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, iakie wykonawcy mają dostatczyć w celu
potwietdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Na ofertę składaja sie następuiące dokumenty i załączniki:
a) w1pełniony fotmtllarz ofertowry - załącznik nt 1

b) zaakceptowany (podpisany) proiekt umowy _ załącznk nt 5
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uptawnienie do w7kon1'"wania określonej działa]'::ości
lub czynności otaz nie podlega wykluczeniu zgodnie zamówień Ustawą Ptawo zamówień publicznych
składa następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art.22 ust. 1 ustawy Plavo
zamówień publicznych _ załącznil< nt 2
b) Aktualny odpis z właściwego tejesttu, jeżeli odrębne ptzepisy \łTmagają wpisu do rejestr-u j,

wystawionego nie wcześniej niź 6 miesięcy przed upłnvem tetminu składania ofett'
c) oświadczenie wykonawcy zgodnie z art- att. 24 ust' 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych _ załącznlk nt 3
d) Dokument potwietdŻaiący prawo osoby podpisujłcei ofertę do występowania w imieniu
ttmy, jeżelt nie wynika to bezpośtednio z dokumentów tejestrolłych. V innym ptzypadku
nz|eży d'o otetry zalączyć lpoważnienie - załączntk t 4,
e) I{oncesja wymagana na podjęcie działalności w zakesie objęĘm Żamóvieniem,
t) Wykaz stacji paliw na tetenie gminy Świebodzin.

XVI. Potozumiewanie się z wykonawcami:
1. Vszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia otaz informa ć'1e zarnawizjący i wykonarvcy mog4
pvekazywać:
- pisemnie lub faksem.
2. W'ykonawca może zvtócić się do zamawiajĄcego o t7jaśnienie teści specy{ikacji istotnych
rvarunków zamósvietia. Zarna'wiaiący niezwłocznie udziela wyjaśnień , chyba że ptośba o wyjaśnienie
treści specyfiłacji wpłynęła d,o zamxłtającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść
zapytanja wnz z wyjaśnietiami przekazuje się wykonawcom, którym zamawiający ptzekazał
specylrkacje istomych warunków zamówienia oraz zamjęszcza się na suonie inlernetowej
zamarviaj ącego www.nowydwotek.com
3' ZanzsłiĄący nle ptzewiduje zorgnizowaniz zebrania z wykonawcami.
4. W uzasadnionych pzypadkach zama'wil1Ący może ptzed upłyvem terminu do składania ofert
zmjenić tteść specyfikacji istotnyclr watunków Żamówieni2. Dokonaną zmianę specyfikacJi ptzekazuje
się wszystkim wykonarvcom, którym ptzekazano specyfikacj€ istotnych warunków zarnów:eriz otaz
udostępnia na sttonie intetnetowej www.nowydworek.com
5. Wszelkie zmiany jak i wyiaśnienia tteści specyfikacii istotnych v/afunków zamówie a stają sie
integralną częścią specyfikacii istotnych warunków zamówienia i będą wĘące przy składaniu ofert. O
ptzedłużeniu terminu składania ofert, jeżeh jest to niezbędne dla wprorvadzenia w ofettach zmian
wynikających ze zmlan teści specyfikacji istotnych warunków zamówienia' infotmuje się wszystkich
wykonawców, którym pnekzzzno specylrkację istotnych wanrnków zamówietia otaz udostępnia na
stronie intetnetor.vej www.nowydwofek.com. Wszelkie prarva i zobowiązania rłykonarvcy odnośnie
wcześn-iei ustalonych tetminów będą podlegały nowym teminom.
6. osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: refetent ds.
administtacyjno-finansowych I(rzysztof l{umanowski.

Strona 4 z 20
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Specyfikacja Istotnych WarunkÓw Zamówienia ( SIWZ)
Znak sprawy: ZP /2/DiUOk/2012

XVII. opis sPosobu pfŻygotowania ofert
1. Przygotowanie ofety:

1) 
'l?'ykonawca może złożyć jedlą ofertę, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem czytelnym.

2) I{oszt1 zwięane z przygotow^niem oferty ponosi składający ofetę.
3) oferta oraz wszystkie w]'magane druki, formularze, oświadczenia, oplacowane zestawienia i wykazy
składane wtaz z ofefią \\]ymagqą podpisu osób uprawnionych do teptezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodńe z aktem re!esuacyjnym ofaz przepisami prawa.
4) ofettz i załączniki podpisane ptzez lpowzżńonego ptzedstawiciela wykonawcy wyłn^gają załączern^
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego'
5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załącznlki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
ó) Dokumenty winny być spoządzone zgoddLe z zaleceniami otaz przedstarvlortymi ptzez
zamlsliającego wzorcami Qa,łączntl<ami), zawierać infotmacie i dane okteślone w tych dokumentach.
7) Poptawki w ofercie muszą być naniesione czytelrrie oIaz opatlzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofettę.
8) Wszystkie strony ofetty powinny być spięte (zszyte) ,v sposób tnvały, zapobiegaj+cy możIiwości
dekompletacji zawattości ofefty.
9) Infotmacje Żawatte w ofetcie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w tozumieniu przepisów o
zwalczatitl nieuczciwej konkutencji, muszą być ozl\^czone klauzulą ,,Dokument stanowi tajemnicę
pzedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zvłalczaril nieuczciwei konkutencji'' i wydzielone w fotmie
załącznika.
10) Dokumenty wystawione w jezyku obcym są składane'lłtaz Ż tłwmaczeniem na jezyk polski,
spotządzone i po dpisane puez tłumacza przysięgłego.
2. Oferta wspólna.

!7 przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, ofetta tych wykonawców musi spełniać nastęPujące
vafunki:
1) ofetta winna być podpisana pftez k^żdego z wykonawców występuiących $/spó]j e lub
upoważnionego przedstawiciela/paftneta wiodącego.
2) Upowaźnienie do pełnienia funkcji ptzedstawiciela fpzrtnere rviodącego wymaga podpisu prawrue
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonarvców występujących wsPólnie/patme tórv _ należy
załączyć do ofetty.
3) Przedstawiciel/wiodący pattnc wlnien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reptezentowania w postępowariu i zawarcia umowy w
sptawie zamówienia publicznego.
4) oferta powinna za:wiletać oświadczenia wykonarvcy o spełnianiu wymagań określonych w ŻIt. 22 wst'
1ustawy Prawo zarnó'wteó publicznych _ załączn)k nr 2 - wystawione dla każdego z pattt).etów z
osobna. Podmioty występujące wspóJr e ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobo.'viązai:. W płzypadku dokonania wybotu oferty wykonawcy występującego
wspó]nie przed pzystąpieniem do zawatcia rrmowy o zamówienie publiczne ptzedłożorta zostanie
umowa tegulująca współpiacę wykonawców występujących wsPólflie' Termin, na 1al<t została zawatta
umowa wykonawców nie może być krótszy od teminu określonego na wykonanie Żamówienia'

X II. Mieisce otaz tetmifl składania ofet.
1. Ofettę należy ptzesłać /złożyćw leptzejtzystym opakowaruu/ zamkniętej kopetcie na adtes

zamzsviĄącego:

Ośtodek dla osób Uzależnlonych SPZoZ ,,Nowy Dr.vorek''
Nowy Dwotek 4ó

Strona 5 z 20
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Znak sprawy: ZP /2/DiUOk/2012

óó-200 Swiebodzin

w sektetatiacie ośtodka d]a osób Uza|eżniorlych SPZoZ ,,Nowy Dwotek'
w terminie do dnia 08 matzec 2012t. do godziny 09.30

2. I{opetta /opakowanie za'wtera1ące ofertę powinno być adresowane d'o zamadta11ącego na adres:
ośtodek d]a osób Uzależńonych SPZoZ ,,Nowy Dworek''
Nowy Dworek 4ó
6ó-200 Swiebodzin

3. I{opetta powinna być oznakowana w następujący sposób:

,,Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup oleju napędowego''
Znak sptavy: ZP /2/D1UOk/2012.

]\łie otwierać do dnia 08 matzec 2072t. do godziny 10'00

4. Wykonawca rnoże, ptzed. upĘ'wem tefminu do składania ofeft zmienić lub wycofać ofenę.
!7arunkiem jest otrzymanie puez zzmz'vłia1ącego przed terrninem składania ofeft pisemnego
powiadomienia od wykonawcy o zmianie 1ub wycofaniu złożonej oferty. Powiadomienie powinno być
złożole na tych samych zasadach jak złożenje ofety, z tym że kopetta Ż powiźLdomieniem powinna być
opa,trzofla dopiskiem odpowiednio ,,Ztniana ofetty"l,l,b ,,Wycofanie ofeny'.

5. ofetty zŁożone po tefminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

6, Mieisce otwarcia ofert:
Ośtodek dla osób Uzależnionych SPZoZ,,Nowy Dworek'
Nowy Dwotek 4ó
óó-200 Swiebodzin
gabinet dyrektota ośrodka w dniu 08 tnatzec 2012t. godzina 10.00

7. Sesia otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwatciem ofett zamawiający ptzekaże zebranym wykonawcom infotmację o
wysokości kwoty, jaką zamjetza ptzealaczyć na sftnansowanie zamórvienia. Otwatcie ofert jest jervne i
nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. inforrnacji. Po otrvarciu ofett przekazane zost2ną nxstęPujące
informacje: nazwa i siedziba wykonawcy oraz ceĄa ptzedstawiona w otwieranej ofercie. Informacje te
ptzekazu'1e się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni ptzy otwietaniu ofert, na ich wniosek.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena stanowi wartość wytażoną w jednostkach pieniężnych, któtą kupujący zobowiązany jest
zapłacić w]'konaw cy Ż^ tow^l lub usług€. 'l7' cenie uwzględnia się podatek od torvarów i usług oraz
podatek akcyzorły, 1eżdl na podstarvie odrębnych przepisórv sptzed'aż towatu lub usłĘ podlega
obciążeniu podad<iem od towżfu i usługi oraz podatkiem akcyzor'vym.
2. Cenz ofetty uwzględnia wszystkie zobowjązatił, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
dokładnością do dwóch miejsc po ptzecinku. !7attości wpisyTvane w formu1arzu zaokrąg1a się do
pełnych groszy, Pfly czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomlja się, a końcówki gtosza 0,5 i wyższe
zaokłę;la się do 1 gtosza.
3. Cena podana w ofetcie powinna obejmor.vać wszystkie koszty i składniki związane z rłykoneniem
zarr-rówienia / oferowanych części zamówienia otaz warunkami stawixnymi plzez zamawiającego np. ,

koszt ttanspottu do YnagaŻynu odbiotcy, ewentua]ne opłaty celne , graniczne i inne.
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7 ' Cena może być tylko jedna za ofetowany ptzedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się watiantowości
cen.
8' Cena ma być podana na dzień 05.03.2012

XX. Krytetia oceny ofert.

Wybót oferty dokonany zostanie na podstawie poniźszych Ęteriów ( nazwa krytedum, waga)

Cenaofety=C*U,gdzie:

KRYTERIUM RANGA

C CENA 60Yo

U UPUST 40o/o

C ofety RAZEM 700%

Sposób obliczania Ęterium ceny: C =C najniższa: C ofetenta x ó0 gdzie:

C najnlższa - najńższa cena z zaoferowanych
C ofetenta - cena podana pnez danego oferenta

Sposób obliczania Ętetium upust: U= ofetenta :U maksymalny x 40 gdzie:

U oferenta _ upust podany ptŻeŻ danego ofetenta
U maksymalny _ najwyższy upust z zaofetowanych

7.ofetta, któta ptzedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów w
opatciu o ustalone Ęteda), zostanje uznala za ni1kotzysttiejszą pozosŁałe zostaną sklasyfikowane
zgodńe z liczbą uzyskanych punktów.
2. Zamas,'luljący udzieli zamówienia wykonawcy, któtego ofetta będzie odporvtadać wszystkim
wymaganiom okteślonym w nir ejszej specyfrkacii i zostanie oceniona jako na)korzysmiejsza w oparciu
o podane Ętedum. o wyborze ofert1 zamaslta1ący zawiadomi niezwłocznie wykonawców, któtzy
ubiegaIi się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli nie można wybtać ofetty najkotzystniejszĄ z lwags na to, że zostały złożone ofetty o takiej
samej cenie, z^mawi{ący wzy;va wykonawców, któtzy złożyh' te ofetty, do złożenia w term ie
określonym ptzez zarna'wtajĘcego ofett dodatkowych. Ceny zaofetowane w złożonych ofettach
dodatkowych nie mogą być wyższe niż ceny zaofetowane w złoźonych ofertach.

)oil. Informacie o formalnościach, iakie winny być dopełnione po wyborze ofefty w celu
zaw^tci^ umorły w spfawie zamówienia:
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1. Umowa w sprawie teallzacji zamówienia publicznego zautatta zostanje z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfrkacji istotnych warunków zamówieńa onz danych
zawartych w ofercie.
2. ZarnawlĄący podpisze umowę z wykonawcą kt6ry przedŁoży najkotzystniejszą ofertę z punktu
widzenia Ętetium oceny ofett przyjętym w niniejszej specyfikacji.
3. W prz1padku gdy wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta zost^ł^ złożona pnez dwóch lub
więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawtajacy
zażąda lnnowy regulującej współptacę tych podmiotów pnez ptzystąpleniem do podpisania umowy o
zamów Lenje publiczne.
4. Zawladomiertte o wyboze najkorzystnieiszei oferty zostanie:
- zamjeszczone w siedzibie zantawiającego poptzez w1.wieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
- zzmieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.nowydworek.com
- przekazane wszystlrim wykonawcom, którzy złożyh oferty'
5. 'Wykonawcom, któtzy złoży|)' oferty' oprócz informacji o dokonanym wyborze, zostalą ptzekazane
informacje zgodnie z att. 92 vPZP (1. o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) a1bo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adtes w7konawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
ot^z naŻwy (fumy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adtesy
wykonawców, któuy złożyb' ofety, a takźe punktac1e ptzyznana ofettom w każd}.m

Ęterium oceny ofert i łączną punktacje;
2) wykonawcach, których oferty zostały odtzucone' podając uzasadnienie faktyczne i prarvne;
3) wykonawcach, któtzy zostali wyUuczeń z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prarvne - jeżeli postępowanie jest ptowadzone rv tq'bie ptzetatgu
nieogtaniczonego, negocjzĄibez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodtie z art. 94 ust' 1 lub 2, po któtego upłyrvie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być za'wztta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofefiy Żrmzrwi{ącł zamieszczz'llfotmacje, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie intemetorvej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swo)ei siedzibie.

ó. Umowa zostanie z^'w^tt^ w formie pisemnej po upłyr.vie terminu pzewidzianego w art.94 p4. o
miejscu i terminie podpisania umowy zamavłiaj4cy powiedomi wykonawcę, którego ofetta została
wybtana, odrębnym pismem.

)O I. Istotne dla stton postanowienia, któte zostaną wprowadzone do treści zawieranei
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Postanowienia umowy Żawarto w projekcie umowy' który stanowi załącznik nr 5.

2- Złożene ptzez wykonawcę ważnej oferty jest jednoznaczne z qrn, że wykonawca zgadza się na
wszystkie zapisy i wanrnki umowy. Umowa, po uzupełnieniu danych z fotmlllatzz ofettowego wybranej
ofefty, Żostanie podpisana w takiej fotmie, jaką przedstawia proiekt umowy _ załącznik nt 5.

3. Zmiany umowy, któte przewiduje Zamatviający zgodńe z att'144 ustawy Pra'wo Zamó,łłień
Publicznych otzz jey stzrunki:.

A. wa|oryzacja ceny w ptzypadku ustawowej zmiany stawki VAT dotyczącej przedmiotu
zamówienia,
B. ztilana tetminów płatności w przypadku zmjat w terrninach finansowania śvłiadczeń ptzez
Narodowy Fundu sz Zdrowiz,
C. zmiana wielkości pzedmiotu umowy nie więcei jednak nD 75 0/o,w ptzypadku zmniejszena
kontaktu zŻ'\\]atte}o z Narodowym Funduszem Zdtolvia i tym samym zmniejszenia ilości
udzielanych świadczeń .

)oilIl. Środki odwoławcze.
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lfykonawcom a także innym osobom' jeżeli ich intetes ptawny w uzyskaniu zarlówieńa doznał lub
może dozlać usŻczefbku w wyniku naruszenia ptzez Zama'wiającego przepisów usta\łT Ptzysługuią
śtodki odwoławcze określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (att. 179-198).
Zamaw,iający nie przewiduje zwtotu kosztów udziału w postępowaniu.

)o(IY. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
1' ofetty, opinie biegĘch, oświadczenia, informacje z zebrańa, o którym mowa v/ att. 38 ust. 3 usta$T
Prawo zamówień publicznych, zawiadornienla, wnioski, inne dokumenty i infotmacie składane ptzez
zamawia1ącego i wykonawców ofaz umo]Ila w sptawie Żamówienia publicznego stanowią załącznlk do
ptotokołu.
2. Ptotokół wnz z załącznlkami jest jawny. Załączn i do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wybonr najkotzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z qm że oferty udostępnia slę od
chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie w/w dokumentów odbyrvać się będzie wg. poniższych zasad:
1) zamaułia1ący lldostępnia wskazane dokumenty po złożeliu pisemnego wniosku
2) zamawiający wyzn^cz^ tefin]n, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3) zamalviający wyzlaczy członka komlsji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
4) zamawlzjący llmoźliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stonę (fotmat A4) 0,50 zł
4. 'W sprawach nieutegulowanych zastosowańe mżią pfzepisy ustawy Ptawo zamówleń publicznych
oraz I{odeks cywilny.

W. Załączniki
Załączn:ki składajłce się na integralną część specylrkacji:
1 . Wypełniony fonrrularz ofettowy _ załącznjk t 7,

2. oświadczenie wykonarvcy o spełnianiu wymagań określonych w art.
stycznia 2004 loku Prawo Zzmówteń Publicznych _ z ałączni< nt 2
3. oświadczenie v7konawry zgodrie z 24 :ust' 7 i 2 ustawy z dnta 29
Zamówień Pub]rcznych - załącznk nr 3.

3. Upoważnienie - załączn)k nt 4.
4. Zaakceptowany (podpisany) ptojekt umowy _ załącznik nt 5

22 ust 1 lstŻ\vy z dn1Ż 29

sq,cznta 2004 roku Prawo
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Załącznik nt 1
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa .....,........,..

Sied2iba ..............

Nr telefonu
nr NIP ................ ......... nr REGON

Dane dotyczące zamawiającego:
ośrodek dla Osób Uzależnionycb SPZoZ,,Nowy Drvotek''
Nowv Dwotek 4ó
óó-200 Swiebodzin
NIP: 927-10-28-363

Przystępując do postępowania o udzie]enie zamówienia pubiicznego w tfybie ptzetatg]J
nieograniczonego na dostawę oleiu opałowego otaz bezgotówkowy zakup oleiu napędowego po
zapoznatils się z opisem pzedmiotu z^mówilenia oferujemy wykonanie zatnówienia po następujących
cenach:

A. CENA

Lp. Nazwa arq/kułu

Pzewidywana ilość do
zakupienia na okres:
od daty podpisania

urnowy do 31.12.2012
( Iit")

Cena
jednostko
wa netto

Wartość
netto

Cena
jednostko
wa brutto

Wartość
brutto

1

olej napęlowy
wg Polskiej

Normy EN 59O
12 000

Łącznie:
Wartość bez podatku Vat

. ..... . .. '.... . ....zł
(słownie: '.... '...............)

Wartość WraZ Z podatkiem Vat

(słownie:
.zł
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B. UPUST

Lp. Nazwa artykufu

Przewidywana ilość do
zakupienia na okres:
od daty podpisania

urnowy do 3I.72.2012
( litr)

UPUST

1

olej napędowy
w9 Polskiej

Normy EN 590
12 000

Zobowiąztl1ę się do sukcesywnego wykonania ptzedmiotu zamówienia w zależności od
z^potzebowańa Zamawa1ącego i bieżącej dostawy paliw według zapotrzebosłłalia zgloszonego ptzez
upoważnionego pzedstawiciela Zamawiającego.
Miejscem sptzed,aży oleju napędowego będzie st^cj^ paliw .w

Wartości wpis1.łvane w fotmulatzu zaoktągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, do
pełnych gtoszy, ptzy czynr, końcólvki poniźej 0,5 grosza pomija się, a końcówki grosza 0,5 i *7ższe
zaobągla się do 1 gtosza.

Zobolviązt:ję się do sukces;'łvnego wykonania przedmiotu zamó,wieria w zależności od
z potzebowzli^

Zamterzam powierzyć podwykonawcy realizację następujących części zamówienia:
(naleĄy ayryrygokić ąeść 7azzówienia ora7 na7wę i adres podw1konawg któremu powieąoru będ{e do

reali7aji dana cąęść 7amóu',ietia) :

Pełnomocnik w przypadku składania ofetty wspólnej:
Nazwisko, imię
Stanowisko
Te1efon................ .....Fax..................

Zaktes:
- do teptezentowaniz w postępowaniu*
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- do teptezentowania w postępowaniu i zawatcia umowy*
Uslażam się zz zwĄzanego niniejszą ofettąptzez okres 30 dni od upĘwu tetminu do składania ofet.

Zasftzeżenie wykoltw cy :

NDej w1rrnienione dokumenty składaiące się na ofettę nie mogą być ogólnie udostępnione:

(imię i nazwisko)
podpis uptawnionego przedstawiciela wykonawcy
* - niepottzebne skreślić
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Załącznik nt 2

(pieczęć adresowa fumy)

oŚwIA-DczENIE o SPEŁNIENIU wARUNKow UDZIAŁU w PosTĘPowANIU o
ZAMOWIENIE PUBLICZNE

w trybie art.22 ust' 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r' Prawo zamówień publicznych
(tekst jednoliĘ Dz.U. z 2010 r. Nr l13, poz,759 z późniejszymi zmianami tj.; nr 161, poz.
1078 i nr 182, poz,I228 oraz z 2011r, nr 5, poz.13; nr 28, poz."L43 i nr 87 poz. 484i nr 234,

po2.1386; nr 240, po2.1429)

Składając ofeftę w postęporvaniu o udzielenie zamó,'vierlla publicznego w ośrodku dla osób
Uzależnionych SPZoZ,'Nowy Dworek"

.. . .. .. .:....'..... . (imię i nazwisko osoby upoważnionei)
fePtez errtu]ąc

........................( tnzwa i adres wykonawcy)

w imieniu fepteŻentowanej przeze mrie ftmy oświadczam, że spełniam warunki opisane w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówielia. na podstawie 

^tt.22 
ust.7 ustawy Ż

drua 29 sqczńa 2004 r. Praslo zamówieit pub1icznych pz. U. z 2010 t. Nt 713, poz' 759 z
późnĄszyml zmianamj ti.; nt 161, poz. 1078 t nt 782, poz.1228 otaz z 2077t nt 5, poz.73; nt 28,
poz'143 i t 87 poz. 484. nt 234, poz.1386; nt 240, poz.1429) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykon1wania określonej dztałalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nzkładĄą obowtaek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i dośiviadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym otaz osobami zdolnymi do w7konania
zamółłietia
4) syruacji ekonomicznej i Frnensowej.
lV1pehiając ńniejsry qlka7na/ealpanĘtaĄ 79 łgodnie 7at. 297 ! 1 kodeksu karnego kto, w t'vlu ttntskalia dla
siebie lub ine;f osob1 kred1łu, po4tc7ki bankowq', gwaranji kreĄlowe1, dolat1i, sltbwenq'i htb ąanówienia public7nego,
płydkkdafałsrywe hb iwierdiające niQrawdę dokuneny albo nierry:telrc pisenne oświadcrynia dollc7ąte
okoliąnaści nĄłrytb istone 7natrynie dla ualskatia łakiego kreĄnt, poalciki bankow{, gwaranqi kreĄtow{,
dolaii, subwenji lub ąanówienia pab/icąnego, podlega karry po1bawienia wolno i od 3 niesięE do kt 5''

(podpls, pieczątka osoby/osób upoważnionej)

.,dnia..
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Załącznik nt 3

(pieczęć adtesowa fumy)

oŚWIA.DcZENIE

Składając ofertę rv tr7bie pnetatg nieogtaniczony na: bezgotówkowy zakup ole1'u napędowego
oświadczamy, źe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wyk]uczenia na
podstawie okoliczności, o których mowa w att. 24lst. 7 l2 ustawry z dnla 29 stycznla 2004 toku Prawo
Zanólvień Publicznych pz. U. z 2010 t. Nt 713,poz.759 z późne1szytti zm)anami g.; lt 767, poz.
1078 i nt 182, po2.1228 otaz z 2077r tn 5, poz.'!3; ff 28, poz.743 i nt 87 poz. 484; m 234, poz,.1386, nt
240' poz.1429), zgodńe z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, któtzy ltrytządzt1l szkodę, nie wykonując zamówienia lub vykonujac je nienależycie,
jeżeli szkoda tr zostałŻ stwierdzona otzeczeniem sądu, któte uptawomocniło się w okresie 3latpned'
wszczęciem post€powania;

1a) *rykonawców, z któqłni dany zatlaviający rozsviązał albo wypowiedział umowę rv sptawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprarvie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialn ość, jeżdl rczsviązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat pfzed wsŻczęciem
postępowania' a $/aftość niezrealiz'owanego zamówienia wyniosła co najmniei 5o/o wattości
umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których up adłość ogłoszono, z
\łTjątkierrl wykonawców' którzy po ogłoszeniu upadłości zawat\i układ zatwietdzony ptawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie ptze,llid,qe zaspokojenia wierzycieh ptzez likwidację majątku
upadłego;

3) wykonawców, któtzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyiątkiem przypadków gdy uzyskali oni ptzewidziane ptawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożeńe na taq, zaległych płamości lub rvstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego otganu;

4) osoby fuyczne, któte prawomocnie skazano Ż2 ptzestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zam6\r/1e1i^, pfŻestępstwo plzeciwko prawom osób wykonujących ptacę
zzrobkową ptŻestępstwo ptŻeciwko środowisku' pfzestępStwo pzekupstwa, ptzestęPstwo ptzeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne ptzestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za ptzestępstrvo skarbowe lub ptzestępstwo udziału w zorganizowznej grtrpie albo związku
majacych na celu popełnienie przestępstwa lub pfzestępstwa skatbowego;

5) spółki iawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zwĘku z
postępowaniem o udzielenie z^móvrieflj^, prŻestępstwo plzeciwko prawom osób wykonujących ptacę
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zarobkową plzestępstwo pfzeciwko środowisku, prŻestępstwo ptzekupstwa, ptzestępstwo przeciwko
obtotowi gospodatczemu lub inne ptzestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takżę za pvestęPstwo skarbowe ]ub przestępstwo u działu w zotganŁowanej gtupie albo związku
ma1ących na ce1u popełnienie PtŻestępstwa lub ptzestępstwa skatbowego;

6) spółki partnerskie, których patmeta lub członka zatządw ptawomocnie skazano za plzestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówirelia, pŻestępstwo ptzeciwko Pfa\vom
osób wykonujłcych ptacę zarobkową pŹestępstwo przeciwko śtodowisku, ptŻestępstwo ptzekupstwa,
pfŻestępstwo ptzeciwko obtotowi gospodarczemu lub inne ptzestępstwo popełnione rv celu osiągnięcia
kotzyści mają&owych, a także Ża pŹestępstwo skatbowe lub PtŻestępstwo udziału w zorgarizowanej
grupie albo z:vtązku mĄących na celu popełnienie przestępslwa lub przestępstrva skarbowego;

7) spółki komandytowe olaz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza ptawomocnie
skazzno za ptzestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamów-ienia,
prŻestępstwo ptŻeciwko ptawom osób r.r,ykonujĄcych ptacę zarobkową ptzestępstwo ptzeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, ptzestępstrvo przecilvko obtotowi gospodarczemu lub inne
ptzestępstwo popełnione rv celu osiągnięcia korzyści majątkolł7ch, a także za p-rzestępstwo skarbowe
lub ptzestępstrvo udziału w zorganizowanej grr:pie albo zwlęku ma'1ących na celu popełnienie
p1zestępstwa lub przestępstwa skatbowego;

8) osoby ptawne, których urzędując ego człorlka otganu zatządzającego plawomoc nje skazano za
pfzestępstwo popełnione w związks. z postępowaniem o udzielenie zarnówienia, pfzestępstwo
ptzeciwko ptawom osób wykonujących pracę zatobkorvą' ptzestępstwo ptzecirvko śtodowisku,
ptzestęPstwo ptŻekupstwa, ptŻestępstwo ptzecirvko obrotowi gospod^Iczefi1w lub inne ptzestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia kozyści majątkowy ch, a, także za ptzestępstwo skarbowe lub
puestępstwo udzizłu w zotganizowanei gnrpie albo związku ma1acych na celu popełnienie
ptzestępstwa lub p1Żestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiotowe' wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamólvienia na podstawie
ptzepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiororvych za czyny zabronione pod gtoźbą kary;

10) wykonawców, któzy w7kony"wali bezpośrednio czynności zlviązane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu spotządzenia ofetty osobami uczestrriczącymi
w dokon1,rvaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonavców w postępowaniu nie uttudni
uczciwei konkurencji; ptzepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na
podstawie art. ó2 ust. 1 pkt 2 lub att. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustauy Prawo Zamówileń Publicznych pz.IJ. z
2010 r. Nt "tI3, poz.759 z późniejszymi zmianami tj.; m 161, poz. 1'078 lnr 782, poz.7228 otaz z
2011r r 5, poz.13; nt 28, poz.143 t nr 87 poz. 484; r 234, po2.1386; m 240, po2.1429):

1 1) wykonawców,któny złożylt nteptawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpłpv na
wynik prowadzonego postępowania;

12) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

(podpis, pieczątka osoby/osób upoważnionej)

dnia.................
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Załączniknr4

Zatejesttonł ana nazwa ltmy :

(pieczęć adtesowa firmy)

UPo$rAżNIENIE Do PoDPISYWANIA oFERTY

Siedziba firmy:

Adres frmy:

Telefony frmy:

Miejsce tejestracji lub wpisu do ewidencji:

Upoważnionym ptzedstawicielem do uczestnictwa v/ pfŻetafgu' podpisywania ofetty, wyaśnień otzz

innych dokumentów zitęanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

bezgotówkowy zakup oleiu napędowego otaz podejmowania decyzii w imieniu fumy jest:

(podpis osoby/osób upoważnionej)
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Specyfrkacja Istotnych Warunków ZamÓwienia ( SIWZ)
Znak sprawy: ZP /2/DiUAk/2AP

Załącznik nr 5

Swiebodzin:

uMowA NR ZP / 2 /DiU Ok/2012
na bezgotówkowy zakup oĘu napędowego

W dniu '..'..'..'. toku w Świebodzinie pomiędzy:
Ośtodkiem dla osób Uzależnionych Samodzielnym Publicznym ZaWadern opieki zdtowotnei

,'Nowy Dwotell' z siedzibą Nowy Dwotek 46,66-200 Świebodzin
działającym na podstawie wpisu do lGajowego Rejestru Sądowego pod nt 0000032948, prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII WydzalGospodatczy I(rajowego Reiestru Sądowego,
numer NIP; 927 -10-28-363
nurnet REGON: 00L286406
zrvanym dalej w treści umowy ,,Zama:wiającym'',
fepteŻento\vanym przez: Dytektota _ Bolesłarva Pawlinę

aftmą

działaj ący m na pods tawie

numer NIP:
numerREGON;

zw^nąw dalszei części umowy "Dostawcą", która reprezent owŻfl^ jest przezi

w tezultacie dokonania przez Zamaw'ającego :vybotu dostawcy w trybie ,,przetatgu nieograniczonego"
zgodnie z af t. 10 ust.1 w związku z atl. 39 i aft:40 nstawy z dnia 29 sqcznia 2004r. Ptawo Zamówieil
Publicznych ( Tekst jednolity z dria 25 czetwca 20I0r. t1. Dz.U. Nt 713, poz.7 59 z późńejszymi
zmtanami \; tr 761, poz. 1078 1t 182, po2.7228 ortz z 201h. m 5, poz.73; m 28, poz.143 i m 87 poz.
484 nr 234, poz.1386; nt 240, poz.1429) , zostzła zawatta umowa o następującej tteści:

s1

Dostawca zobowiązuje się do sptzedaży :

]. Paliwa: olei naoedorw do samochodów ośrodka

2' !7ykonawca oświadcza, że przedmiot umowy pochodzi z legalnego źńdła' i spełnia wszysdrie

wymogi techniczne okteślone w odtębnych ptzepisach, otaz Polskich Notmach.

3. Integralną częścĘ umowy jest fotmu1atz oferty .

4. Dostarvca zapervnia ponadto:

' bezobsługowe tankowanie 24h (za pomocą elektronicznej karty zbliżeniowej)
. dysĘbutot szybkiego tankowania oN (dystrybutor z większą przepustowością wydawanego

palilva do szybszego zatankowania większej ilości oN)
. dogodny ':vjazd i wyjazd ze stacji paliw (pole manewrowe umożliwiające swobodne

nawtócerlie po1azdl bez kolidowania ruchu drogowego).
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
Znak sprawy: ZP / ZlDiUAk/2012

s2

s4

1.

2.

Zakup będzile dokon1.wany w terrfunle : Od clan poclpisania umosry - 2012-12-37

s3

1. Ceny za ptodukty pobtane poptzez zamawiaiącego będą naliczane wg cen obowiązujących w
dniu tankowania na stacjach, na których zostało pobrane paliwo.

2. Ceny wymienione w pkt.4, pomniejszone o uPust cenowy udzielony zamawiającemu, bedĄ
podstawą do obciĘenia zama:wiĄącego za pobtane ptodukty.

3. !7arunkiem w}'płaceflia wynagfodŻenia jest wykonanie ptzez Dostawcę zamowilone1 dostavT,
potwieldzonei przez Zamaita)ącego

4. Strony ustalaią dwutygodniow}' okres rozliczeniowy. V tetminie 7 dni od dnia
zakończenia okresu rozliczeniowego w}'konawca dostarczy zamawiaiącemu fakturę
VAT wraz z zestawieniem wykonanlrch dostaw.

5. Fakturowanie będzie następować dwa razy w miesiącu na dzień 15-ego danego miesiąca i
ostatniego dnia miesiąca

3.

W prz1padku zakupu towatu z wadamt odbiotca r.;'oże żądać wymiany na towalwolny od wad.

V prz1padku uwzględnienia słuszności reklamacji, \X/ykonawca zobosvięany jest w tetminie 24
godzin od chwili zgłoszenia teklamacii, do dostatczenia towaru wolnego od wad bez prawa
żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Odbiołca po stwietdzeniu wad jakościowych
pozostawi to$/at do dyspozycii 'sVykonawcy powiadamiajac go niezwłoczńe telefonicznie o
stwietdzonych wadach.
Odbiorca zastrzeg sobie prawo do decydorvania o rv)'mianie towaru na wolny od rvad lub
korekcie faktury.

ss

1. Zamzsłnjacy Żobowtąznje się do zapłaty faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbiotu
ilościowego, w terminie 14 dni od daty jej otfŻymania, prze1ewem na konto Dostawcy:
w.......,.,...,.,.
numer rachunku: ...........,......
Za termjn zapłaty u'słaża się datę obciążenia tachunku bankowego ZamatvnjĄcego.

\6

1. \Vykonalvca zapłaci Zamasłiającemu karę r]movną za ztsłiljone niewykonanie lub nienaleźyte
wykonanie ulnowy w następujących ptzypadkach i w wysokości:

Ż'
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
Znak spnwy: ZP /2/DiUOk/2012

2.

.).

1. 15 7o wattości Umowy, gdy Zamawia1acy odstąpi od Umowy z powodu okoliczności za które
odpowiada Wykonawca,
Ż. 2 o/o wartości dostawy 1ub wyrobów lub towatów za każdy rozpoczęq dzień zwłoki w
dostarczeniu zamówionych wytobów wolnych od rvad w miejsce dostarczonych w terrninie lecz
wadliwych wyrobów.
Zamalviający zasttzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
ptzewidzianych w I(odeksie cpvilnym, w przypadku jeśli szkoda v7nikła z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy pŻewyższa wafiość zastzeżonej kary umownej bądź wynika z
innych ryrulów niż zasrtzeżone.
's7ykonawca nie będzie mógł zwolrrić się od odpowiedzialności względem Zal:.:lasro;jącego z
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie llr'owy ptzez niego było następstwem nie
wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec '$7ykonawcy przez jego
kooperantów.

s7

1. Zama.ivlającerrrw przysługuje ptawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłośćIwb tozlviązanie ftmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nzkaz za1ęcia maiątku Dostawcy,
c) Dostawca nte tozpoczQ. re tzacji pzedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn otaz

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zanalviającego złożolego na piśmie,
d) w ptzypadku braku reakcii ze staony Dostavcy na teklamację ilościową lub jakościową

zl ożoną pr zez Zamawir jącego.

e) w ptzypadku powtarzajacych się uchybień w tetminach dostaw.
Dostawcy ptzysługrrje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zamawiający odstąpi bez podaniz ptzyczytL od odbioru wytobórv,

2.

s8

Ewentualne kwestie spome wynikłe w ttakcte teallzacji niniejszej umowy strony rozstzygać będą
polubownie. W prz1padku nie dojścia do potozumienia spory będą tozstrzygzfle pflez sąd powszechny
wlaściwy dle siedziby Zarnarviającego'

se

1. W ptawach nieuregulowanych niniejszą umową ma'ą Żastosowanie przepisy I(odeksu Cpirilnego i
Ustaw]' Prawo Zamówień Publicznych.
Umowa została spovądzana w 2 jedlobtzmiących egzemplatzach, po 1 dla każdej ze Stron.
'Wykonawca nie moźe ptzenieść na osobę ttzecią ptaw obowiązków wynikających z Umowy, w
całości lub w części, w szczególności Wykonawca nie może dokonać cesji wietzytelności o
z^pł^ą ceny za dostatczole Towary lub ptzeńeść obowiązku zapłary kt umownych otaz
odszkodowań neleżnych Zamawiającemu.

s10

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla
nieważności.

2.

3.

swel
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Specyfikacja Istotnych Warunków ZamÓwienia ( SIWZ)
Znak sprawy: ZP /z/riUOk/2072

s 11

Zmiany umowy, któte ptzewidlje Zamasłiaj4cy zgodnie z 
^tt.744 

nstłwy Prawo Zamówień
Publicznych otaŻ iei warunki:

A- walotyzacja ceny w ptzypadku ustawowej zmiany stawki VAT dotyczącej przedmiotu
zamówietia,
B- zmianz terninów płatności w ptz1padku zmtan w terminach finansowania śsłiadczeń ptzez
Narodowy Fundusz Zdrowia,
C. zmiana wielkości ptzedmiotu umowy nie więcei jednak niż 75 0k,:v ptzypadku zmniejszenia
kontraktu z^wltte1o Ż Natodowym Funduszem Zdtowia i tym samym zmniejszenia ilości
udzielanych świadczeń.

s12

1. W razie wystąpieoia istomej zmiany okoliczności powodujacej, że wykonanie umowy nie leży w
intetesie publiczną, czego nje możnl było ptzewidzieć w chwi]i zawatcia umowy,
Zama,łłiający moźe odsąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. !7 takim ptzypadku Dostawca może żądać jedyne wynagtodzeńa
na1eżnego mu z Ętułu wykonania części umowy.

2. odstąpienie od umowy, o którym mowa \I/ ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i
zlsłierać lzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadcŻenia.

zAMA\VIAJĄCY

,:-:::W
DOSTAVCA

Stlona?o zZ0


