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1. Zamawiający
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Św.,
tel. (41) 330-45-50, lub 669-970-492, fax 265 36 51,
NIP 661-10-33-606,
REGON 291233313
www.muzeumostrowiec.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (tj.
Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest , jako dostawa o wartości szacunkowej
poniżej 200.000 euro
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ww.
ustawy
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa partiami wg bieżącego
zapotrzebowania gazu propan służącego do celów grzewczych w ilości szacunkowej
40 000 l w okresie trwania umowy (Kod CPV 23211100-0), (09122100-1)
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.2.
1) Dostawa do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach, Sudół 135a
(zbiornik o pojemności 6 400 l, ciśnienie robocze dla zbiornika wynosi 1,56 MPa,)
2) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu zbiorników i instalacji
zbiornikowej po dokonaniu tankowania zgodnie z wymogami przepisów prawa,
PN i wymagań UDT oraz dokonania stosownego wpisu w książce ruchu zbiornika
(lub książce napełnień).
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas
tankowania z jego winy.
4) Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie
będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie
będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy.
5) Dostawy realizowane będą sukcesywnie (nie mniej niż 4.000l) w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą
być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń
ze strony Wykonawcy.
6) Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie. Termin realizacji każdego
zamówienia od momentu zgłoszenia telefonicznego nie może być dłuższy niż 48
godzin.
7) Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
8) Gaz dostarczany będzie specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w atestowany
miernik gazu umożliwiający określenie jego ilości w każdej dostawie.
9) W razie stwierdzenia wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu,
Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca
zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż
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w ciągu 3 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego
o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni
licząc od daty jej otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez
Zamawiającego za uznanie reklamacji.
10) Uznanie reklamacji dotyczących jakości, o której mowa powyżej następować
będzie na koszt własny Wykonawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy i
wymianę gazu na wolny od wad w terminie 2 dni od daty uznania reklamacji.
11) Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać obowiązujące
wymogi jakościowe Polskich Norm, a w szczególności normy PN-C-96008:1998
Przetwory naftowe – Gazy węglowodorowe- Gazy skroplone C3- C4 (lub
równoważnej).
12) Wymagany termin i forma płatności – 14 dni, przelewem na konto Wykonawcy.
13) Formuła cenowa, w oparciu o którą realizowane będą dostawy gazu została
opracowana na podstawie publicznie publikowanych danych dotyczących cen
propanu w dzienniku Rzeczpospolita wydanie poniedziałkowe (dodatek Rynki &
Notowania) dla miasta Kielce.
3.3.
Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających tylko w
przypadku długo utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych
powodujących zwiększenie ilości dostaw gazu (do 20% zamówienia podstawowego)
3.4.
Zmawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
3.5.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w
terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Zgodnie z art.22 ust.1 PZP spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania – tzn. posiadają aktualną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (tj. DZ.U. z 2006 r., Nr
89, poz. 625 z późn. zm.),
b. posiadania wiedzy i doświadczenia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie)
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie),
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie).
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ustawy PZP.
3) Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oceny
złożonych oświadczeń i wymaganych dokumentów dołączonych do oferty. Ocena
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spełniania poszczególnych warunków dokonana zostanie na zasadzie – wykonawca
„spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia (pod rygorem wykluczenia
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia):
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa (rodzaj) dokumentu
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1
pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24
ust. 1 pkt 2 ustawy.
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz
oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. ustawy PZP
(zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do SIWZ) oraz art. 26 ust 2 pkt 2d (zgodnie ze
wzorem załącznika nr 3 do SIWZ)
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.) lub równoważny dokument uprawniający do obrotu paliwami
płynnymi, aktualny w terminie składania ofert.

2.1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1
zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art.24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy PZP natomiast wymagania określone na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 muszą być spełnione łącznie.
W szczególności:
- oświadczenia wymienione w pozycji 2 tabeli składane jest przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub
reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy; warunki określone w art.22 ust.
1 pkt 1-3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie,
natomiast warunek określony w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy musi spełniać każdy z
wykonawców osobno,
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- dokumenty wymienione w pozycji 1 i 3 tabeli składa każdy z wykonawców,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Przed podpisaniem umowy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przekażą
Zamawiającemu oryginał umowy (lub kserokopię poświadczoną za zgodność)
regulującą zasady realizacji przez nich przedmiotowego zamówienia.
5) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż złoty polski zostaną
przeliczone według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu.
7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się
z wykonawcami są:
Kierownik Administracyjny – Beata Kobiałka tel. 41 330-45-50 wew. 12 lub 669 970 492;
mail: beata.kobialka@muzeumostrowiec.pl
8.Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.
10.Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1.3. Wykonawcy zobowiązani są do sporządzenia oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
1.4. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym zał. nr 1 do
SIWZ.
1.5.Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta winna być sporządzona pod rygorem
nieważności w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem).
1.6.Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
1.7.W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś
dokumentu, powyższa kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem i
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
1.8.Wszystkie strony oferty oraz załączniki powinny być ponumerowane i podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
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1.9.Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki muszą być
parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
1.10.Zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia swoich ofert pod względem:
a)
błędów rachunkowych,
b)
zgodności w odpowiedziach z warunkami i kryteriami oceny ofert.
1.11.Oferta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona dopiskiem: „przetarg
na dostawę gazu propan” z dopiskiem „Nie otwierać przed datą otwarcia”
11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2013r. o godz. 10.00.
Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki
(pokój nr 1), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Św.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2013r., o godz. 10.15 w sali konferencyjnej (nr 30) w
lokalu zamawiającego, Sudół 135a.
12.Opis sposobu obliczenia ceny
Sposób obliczenia ceny oferty:
Cena oferty zostanie obliczona przy uwzględnieniu upustu cenowego zaproponowanego
przez wykonawcę w ofercie (zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - załącznika nr 1 do
SIWZ) i średniej z cen detalicznych netto oferowanych przez głównych dostawców na rynku
(ceny propanu w BP Europea SE i Ameri-Gas Polska sp. z o.o. (dawniej Shell Gas) z dnia
najbliższego przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu (tj. 02.09.2013r.)
publikowanych w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Rynki & notowania w tabeli dla miasta
Kielce dla cen propanu według wzoru:
cena oferty = (średnia z cen detalicznych netto BP Europea SE i Ameri-Gas Polska Sp. z o.o.
(d. Shell Gas) z dnia 02.09.2013r.)*1.23 (kwotę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po
przecinku)*40 000l *(100% -zaoferowany upust(%)/100%)
Uwzględniając ceny podane w publikacji z dnia 02.09.2013r. (Ameri-Gas 3.04 zł/l netto i BP
Europea SE 2.99/l netto) cena oferty będzie wyliczona wg wzoru:
Cena oferty [zł] = 3.02 [zł/l]* 40 000 [l]*(100% -zaoferowany upust[%])/100%)
Oceniając oferty wg kryterium cena ofertowa wykonania zadania, zamawiający przyzna
maksymalną ilość punków ofercie, która zaoferuje najniższą cenę obliczoną wg wyżej
wymienionego algorytmu.
13.Opis kryteriów, jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający posłuży się skalą punktową:
Kryterium cena oferty -,,C”= 100 pkt = 100 %,
Oceniając oferty wg kryterium cena oferty, zamawiający przyzna maksymalną ilość punków
ofercie, która zaoferuje najniższą cenę obliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w
rozdziale 12 SIWZ. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:
C=(najniższa cena ze wszystkich ofert/cena badanej oferty)*100 pkt
14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
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2.
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania
umowy.
3.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie
przekażą Zamawiającemu oryginał umowy (lub jej kserokopię poświadczoną za zgodność)
regulującą zasady realizacji przez nich przedmiotowego zamówienia (dotyczy jedynie
Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie).
4.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
5.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający zbada upoważnienie osób podpisujących
umowę ze strony Wykonawcy do reprezentacji firmy. Weryfikacja będzie odbywać się wg
następującej procedury:
- sprawdzenie tożsamości osób podpisujących umowę (Zamawiający prosi o stawienie się
ww. osób wraz z dowodami osobistymi lub innym odpowiednim dokumentem tożsamości),
- sprawdzenie upoważnienia ww. osób do reprezentowania Wykonawcy w oparciu o zapisy
Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej (ewentualnie również
w oparciu o treść przedstawionych pełnomocnictw).
15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zakres zmian (istotnych) w trybie art.
144 ust. 1 ustawy dopuszczalnych przez zamawiającego
1.
Zamawiający wymaga by w treści umowy znalazły się wszelkie istotne zapisy
znajdujące się w zapisach SIWZ, w szczególności w rozdziale 3, 4 i 16.
2.
W zapisach umowy zamawiający wymaga zawarcia klauzuli ustalania ceny dostawy z
uwzględnieniem następującej formuły: Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony gaz
przyjmując cenę 1 litra propanu z uwzględnieniem cen z ostatniego poniedziałku przed
dostawą publikowanych w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Rynki & notowania w tabeli
dla miasta Kielce i wyliczoną wg poniższych zasad:
średnia cena gazu propan za litr w zł brutto (dla zrealizowanej dostawy) = (cena netto w BP
Europea SE + cena netto w Ameri-Gas Polska)*1.23/2 [zł]
cena dostawy = (cena średnia gazu propan za 1 litr) * ilość dostarczonego gazu *((100%stały upust cenowy z oferty)/100% )
3.
Zakres zmian umowy dopuszczalnych przez zamawiającego po uprzednim uzyskaniu
jego zgody:
- zamawiający dopuszcza zmianę ustalania formuły średniej ceny rynkowej 1l gazu propan w
przypadku niemożliwości jej wyliczenia w oparciu o zasady opisane w ust. 2 (np.:
zaprzestania publikacji cen lub dostępu bardziej reprezentatywnych danych dotyczących
ceny gazu). W takim przypadku zostanie opracowana nowa formuła ustalenia średniej ceny
rynkowej uwzględniające powszechnie dostępne (publikowane) dane głównych dostawców
gazu propan.
17.Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
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Wykonawcom i zamawiającemu, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy PZP - „Środki ochrony prawnej”.
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………………………………………
………………………………………
pieczęć oferenta

Załącznik nr 1 do SIWZ

miejscowość, data

MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE w Ostrowcu Św.
ul. Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Św.
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa oferenta :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………. Fax: …………………………………………………………………
Nr REGON:………………………………………………..
Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy płatnikami VAT *
Nr NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr konta bankowego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W celu obliczenia ceny należy przyjąć średnią cen detalicznych oferowanych przez głównych
dostawców na rynku (ceny propanu BP Europea SE i Ameri-Gas) z dnia najbliższego przed
terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. 02.09.2013r. publikowanych w dzienniku
Rzeczpospolita w dodatku Rynki & Notowania w tabeli dla miasta Kielce.
Przedmiot
zamówienia

Dostawa gazu
propan

Cena 1 litra
brutto
1

Ilość

Upust %

2

3

Kwota upustu
(1x2x3)
4

Cena oferty
(1x2-4)
5

40.000

Słownie cena oferty …………………………………………………………………………..
I. Oświadczamy, że w przypadku podpisania umowy gwarantujemy stały upust ……. %
od średniej ceny 1 litra z ostatnich notowań przed dostawą.
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II. Oświadczamy, że będziemy realizować dostawę partiami, wg. potrzeb Zamawiającego
w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
III. Oświadczamy*, że przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizację
zamówienia w części……………………………………………………………………………
Oświadczamy*, że nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji
zamówienia w części………………………………………………………………………………….
IV. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ.
1.

Warunki płatności: 14 dni od terminu prawidłowego dostarczenia faktury

2.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralna cześć oferty są:
1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ustawy PZP, a także art. 26 ust 2
pkt 2d,
2)
potwierdzona kserokopia koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub równoważny
dokument uprawniający do obrotu paliwami płynnymi,
3)
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)
inne dokumenty (należy wymienić).

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
……………………………………………………………………………….

UWAGA!
* niepotrzebne skreślić
Pozycje wykropkowane wypełnia wykonawca
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Załącznik nr 2
………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
……………………………….
adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*
My niżej podpisani………………………………………………………………………………………………………… …..
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa gazu propan” - sprawa nr …………………….oświadczamy, że nie ma podstaw wykluczenia nas z postępowania o
udzielenie zamówienia.

…………………………………………………………..
pieczęć i podpis osób upoważnionych
UWAGA!
*1) oświadczenie jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy; warunki określone w
art. 22. ust 1 pkt 1-3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy musi spełniać każdy z wykonawców osobno.

OŚWIADCZENIE*
o spełnieniu warunków w trybie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:
„Dostawa gazu propan” – sprawa nr ………………………………
Ja (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………………………………
Zamieszkały:…………………………………………………………………………………………………………………………
Reprezentujący Firmę (nazwa firmy) …………………………………………………………………………………….
Jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze :
…………………………………………………..
w imieniu reprezentowanej przez ze mnie firmy oświadczam, że pod odpowiedzialnością kamą wynikającą z art. 297
Kodeksu karnego, że spełniamy warunki określone w art.22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” tzn.
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.
……………………………………………………………………………
(data, imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych)
UWAGA!
W przypadku gdy wykonawca nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz nie dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ma on obowiązek dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Uwaga: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy
spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy musi spełniać każdy z wykonawców osobno
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…………………………………………………

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę gazu propan dla Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św.”
zgodnie z art. 26 ust 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
1. Składamy listę podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., O Ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr
50 poz. 331 z późn. zm.)
Lp.
1.
2.
3.
…..

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

……………………………………………

……………………………………………..

(miejscowość i data)

Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………

……………………………………………..

(miejscowość i data)

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

*należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa
Zawarta w dniu ………………………r. w Ostrowcu Św. pomiędzy:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 37, 27 – 400
Ostrowiec Świętokrzyski,
NIP: 657-10-33-606
reprezentowane przez;
Dyrektora MHA – Włodzimierza Szczałubę
zwanym dalej Zamawiającym,
a
reprezentowaną przez :
zwany dalej Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta w oparciu o ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r.
Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z
warunkami określonymi w SIWZ i ofercie przetargowej.
§1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę gazu płynnego
propan w okresie ………………………dla Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
miejscowość Sudół 135 a.
2. Osobą koordynującą ze strony Zamawiającego realizację niniejszej umowy jest ……………………………..
3. Osobą koordynującą ze strony Wykonawcy realizację niniejszej umowy jest …………………………………..
§2
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia……………………..r. do
dnia……………………………..r.
W przypadku przedłużenia się sezonu grzewczego, istnieje możliwość na wniosek Zamawiającego,
przedłużenia terminu wykonania umowy. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania umowy
będzie miało formę aneksu do umowy na obowiązujących z przetargu stawkach cenowych.
§3
1. W ramach zobowiązań umownych w zakresie dostawy gazu Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Dostarczania gazu propan techniczny o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-C96008:1998.
2) Dostarczenia Zamawiającemu, wraz z każdą dostawą gazu, świadectwa jakości dostarczonego
gazu.
3) Dostarczania gazu własnym transportem i na własny koszt do zbiorników w takiej ilości aby pokryć
zapotrzebowanie Zamawiającego określone w deklarowanej minimalnej ilości zakupu gazu.
4) Dostarczanie gazu ma odbywać się specjalną cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu.
5) Dostarczanie gazu ma odbywać się sukcesywnie partiami zgodnie z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy. Termin ten może ulec przedłużeniu o czas
uzasadnionej, udokumentowanej przez Wykonawcę przeszkody, nie dłużej jednak niż do 4 dni
roboczych.
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2. W ramach zobowiązań umownych w zakresie dostawy gazu Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Składania jednorazowych zamówień na dostawy gazu wielkości min. 4000 litrów.
2) Przyjmowania dostawy gazu w godzinach ustalonych z Wykonawcą.
3) Terminowej zapłaty wynagrodzenia za dostarczony gaz.
§4
1. Zamawiający jest zwolniony z opłat akcyzy za dostarczany gaz.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony gaz będzie obliczane wg wzoru:
W = (CJ – U) x G + 23 %VAT
gdzie:
W – wynagrodzenie brutto (PLN) (bez akcyzy)
CJ – cena jednostkowa netto za litr gazu publikowana w ostatnim, poprzedzającym dostawę,
poniedziałkowym wydaniu gazety Rzeczpospolita dodatek B ekonomiczny, rynki, notowania, propan,
region Kielce, ……………… zł., na dzień………………………..r.
U – upust w wysokości ……………………………. % netto/litrze – zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………..
G – ilość dostarczonego gazu (litr)
3. Wartość umowy:
Zamawiający określa realizację umowy do kwoty posiadanych środków finansowych, maksymalnie do
kwoty ……………….. zł.
4. Za dostarczony gaz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone wg wzoru z ust. 2, w
terminie 14 dni od daty prawidłowego dostarczenia faktury VAT.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego
dokument potwierdzający odbiór gazu zgodnie ze złożonym zamówieniem.
6. Upust, o którym mowa w ust. 2 jest niezmienny w okresie obowiązywania umowy.
7. Cena jednostkowa netto, o której mowa w ust. 2 jest zmienna w okresie obowiązywania umowy w
zależności od aktualnych notowań rynkowych, publikowanych w gazecie Rzeczpospolita.
8. W razie zmiany podstawy podatku VAT za przedmiot umowy, zostanie on doliczony zgodnie z
przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
§5
1. Zamawiający po stwierdzeniu, iż odebrany gaz nie spełnia warunków jakościowych niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
2. Warunkiem uprawniającym Zamawiającego do złożenia reklamacji dostarczonego gazu będzie
dokument potwierdzający zakup gazu znajdującego się aktualnie w zbiorniku (dokument dostawy lub
faktura)
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę a jej wynik zostanie przekazany
Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
4. W przypadku zaakceptowania reklamacji Wykonawca na swój koszt jest zobowiązany do wymiany
gazu na odpowiadający warunkom umownym oraz do pokrycia kosztów niezbędnych analiz gazu
wykonanych przez neutralne laboratorium.
5. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się niezasadna Zamawiający zostanie obciążony kosztami analiz
gazu wykonanymi przez neutralne laboratorium.
§6
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 0,8% wartości netto złożonego przez Zamawiającego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w
dostawie gazu ponad termin określony w § 3 ust. 1 pkt 5.
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2) 3.000 PLN netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 3.000 PLN netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
2) Odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę przekazanych przez Wykonawcę faktur VAT.
3. Ustalone kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez strony umowy odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach, stosownie do treści art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W
takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez
Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w szczególności zwłoki w dostawie gazu przekraczającej 30
dni ponad termin określony § 3 ust. 1 pkt 5.
§8
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, oprócz sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a mianowicie:
1) Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany ustawowej.
2) Zmiany wskazanego w ofercie (w celu rozliczeń dostaw gazu) producenta gazu - w przypadku
zaprzestania publikowania cen tego producenta w gazecie Rzeczpospolita w wydaniu dodatek B
ekonomiczny, rynki, notowania, propan, region Kielce. W takim przypadku cena jednostkowa gazu
będzie ustalana jako średnia cena netto propan w regionie Kielce wszystkich publikowanych w w/w
gazecie producentów.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
Rejonowego w Ostrowcu Św.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Zamawiający i
jeden Wykonawca
Załączniki:
1. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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