Bobrowice: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEG LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH NA ROK 2013 r> Numer ogłoszenia: 87000 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy
zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamó ień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 60880 - 2013r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało
zamieszczone ogłosz nie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych, Bobrowic 36, 66-627 Bobrowice, woj.
lubuskie, tel. 68 383 00 51, faks 68 383 00 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLE U OPAŁOWEGO
LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH N ROK 2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówie ia jest dostawa ok. 30.000
litrów oleju opałowego lekkiego do Zespołu Sz ół Samorządowych w Bobrowicach na rok 2013 i
rozładunek w miejscu wskaz nym przez Zamawiającego. 2. Olej opałowy musi spełniać wymagania
Pols iej Normy PN-C-96024:2001. 3. Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywni w okresie
trwania 2013 roku. 4. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minim m 4.000 litrów, a w wyjątkowych
przypadkach nie mniej niż 500 litrów 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub
zmniejszenia wielko� ci dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w specyfikacji
istotnyc warunków zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności na kt �re Zamawiający nie
ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferyczny h. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo
niewykorzystania w okresi realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ. 7.
Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy: a) Wykonaw a zobowiązany będzie
dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez ok es trwania umowy po cenach jednostkowych,
zgodnie z Formularzem ofertowym. b) Dostawa towarów następować będzie transportem
Wykonawcy (autocyster ą z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego), na koszt i ry yko
Wykonawcy. c) Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawia ący według bieżących
potrzeb, składając Wykonawcy zamówienia w t rminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy
oleju. d) Zamówieni Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie lub faxem. e) W nag
�ych przypadkach korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie. f) W imieniu
Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać b� dzie wicedyrektor, główny
księgowy, sekretarz lub starszy woźny zespoł . g) O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca
będzie miał obowią ek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem
prz d ustalonym terminem dostawy. h) Miernikiem dostarczonego oleju opałoweg będą wskazania
zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego a autocysternie dowożącej olej, w obecności
Zamawiającego lub upoważni nego przez Zamawiającego pracownika. i) Dostawy oleju opałowego
będą odb wać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 0 C. j) Dowod m zrealizowania
każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyję ia towaru, dokonane przez dyrektora,
wicedyrektora, głównego księgowe o, sekretarza lub starszego woźnego zespołu. k) W przypadku
stwierdzen a braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający zastrzega sobie pra o do
dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny d wad. l) Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakoś i lub równoważny dokument przedstawiający
parametry dostarczanego ole u, wystawione przez producenta. m) W przypadku dostarczenia oleju
opałoweg bez dokumentu, o którym mowa w ppkt. l), lub towaru niezgodnego obowiązującą normą
lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługi ać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
Ewentualne szkody powsta� e z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia. n) W przypadku

zastrzeże� co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadom o powyższym
fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobr ne zostaną próbki zakwestionowanej
dostawy oleju opałowego, w celu podda ia ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.
o) W przypadk potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do
jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właśc wych parametrach
technicznych w ilości, która została zakwestionowa a. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie
kosztami badania próbek, koszt mi usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli
zastosow ny olej opałowy, niespełniający wymogi jakościowe, spowoduje ich uszkodz nie lub
zniszczenie. p) Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami nap aw będzie protokół oględzin
(napraw). 8. Pozostałe warunki zo tały przedstawione w projekcie Umowy, stanowiącej załącznik
Nr 8 do SIWZ 9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbęd ych
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty o az zawarcia umowy. UWAGA:
ZAMAWIAJACYM jest Zespół Szkół Samorządow ch w Bobrowicach, który zamieści ogłoszenie
na portalu internetowym Gm ny Bobrowice www.bip.bobrowice.pl...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. p>
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/program finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• KDM SPÓŁKA Z O. O., PORAJÓW, ULICA MOSTOWA 1, 59-921 SIENIAW A,
kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95100 00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ< >
• Cena wybranej oferty: 96000,00
• Oferta z najniższą ceną: 96000,00 / Oferta z najwy� szą ceną: 98100,00
Waluta: PLN.

