
Lublin, dnia 27  stycznia 2014 roku

SZNSPZOZ.N-ZP-373-3/14

 WARUNKI PRZETARGU PONIŻEJ 14 000 euro

W związku z zamiarem zawarcia umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa oleju
opałowego lekkiego do Kotłowni, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku
Prawo  Zamówień  Publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2013  roku,  poz.  907  ze  zm.)  Szpital
Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie ogłasza warunki przetargu.

Warunki przetargu:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę 17000 litrów oleju opałowego lekkiego. Olej
opałowy powinien odpowiadać wymaganiom wg Polskiej Normy PN-C-96024. 

2 Termin dostawy: 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do warunków przetargu. 

4.  Termin związania ofertą – co najmniej  30 od dnia jej złożenia.

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

6.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

7.W przypadku, gdy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający jest uprawniony do
żądania ofert dodatkowych w terminie przez siebie wyznaczonych. 

8.  Oferty niezgodne z  wymaganiami  Zamawiającego nie  będą  brane  pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty. 

9.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  przetargu,  w  tym  unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.

Ofertę (załącznik nr 1) należy złożyć w Kancelarii Szpitala do dnia 4.02.2014 r. do godz. 9:00
w kopercie oznaczonej dopiskiem: „Oferta –dostawa oleju opałowego”

Do oferty należy załączyć:

-oświadczenie (zał. nr 3)

-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do



rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
-  dokumenty potwierdzające,  że  osoby podpisujące  ofertę  są  upoważniające  do  podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę,  o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
- kartę charakterystyki oleju opałowego.

Sporządził: Zatwierdził:
                

    

Załączniki:
nr 1- Formularz oferty
nr 2- Projekt umowy
nr 3- Oświadczenie



Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

Niniejszym składam ofertę na sprzedaż i dostawę 17000 litrów oleju opałowego lekkiego 
w cenie brutto  -.............................................w tym............% VAT
(słownie cena brutto  ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................) 

netto......................................................zł

cena netto …....................zł/ litr 

Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. 

Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są: 
. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, ………………………………………………………………………
tel. kontaktowy, ………………………………………………………………………

Termin związania ofertą wynosi  30 od dnia jej złożenia.

Zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  nr 2   do 
warunków przetargu.

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                             (podpis)  



Załącznik nr 2

U M O W A Nr SZNSPZOZ..............................................

 Zawarta w dniu ....................  roku na podstawie art.  4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie  z  siedzibą w Świdniku,  VI Wydziale  Gospodarczym
Krajowego  Rejestru  Sądowego  za  numerem  0000004020,  zwanym  w  dalszej  treści  umowy
"Kupującym", 

reprezentowanym przez: Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej treści umowy “Sprzedawcą”,

Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiana faktur 
VAT, NIP: .................., REGON: ..........................

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………. lekkiego oleju opalowego, w dalszej części
umowy  zwanego  paliwem  wraz  z  przepompowaniem  do  zbiorników  wskazanych  przez
Kupującego.

§ 2 

1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj. dostarczyć paliwo i przepompować
do zbiorników Kupującego w terminie do …………………..

2. Sprzedawca zapewnia jakość dostarczanego paliwa zgodnie z odpowiednią normą dla lekkiego
oleju  opałowego:  PN-C-96024  oraz  przepisami  regulującymi  jakość  paliw  ciekłych
obowiązującymi w dniu dostawy paliwa.

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanego paliwa za zgodność z normą podaną
w ust..2 przez niezależne akredytowane laboratoria. Zasady kontroli jakości kupowanego paliwa
zawarte zostały w §5.

§ 3 

1. Sprzedawca zrealizuje  dostawę paliwa do zbiorników znajdujących się w siedzibie Kupującego
własnym transportem  i na własny koszt.
2. Koszty ubezpieczenia oraz ryzyko utraty paliwa w czasie transportu leżą po stronie Sprzedawcy



do czasu odbioru przez Kupującego.
3. Przedstawicielem Kupującego i osobą do kontaktu jest pracownik Kującego: Zenon Daniewski,
kontakt - tel: 81 72 – 86- 440.
4. Sprzedawca zapewni urządzenia pomiarowe w celu ustalenia ilości dostarczonego paliwa. 
5. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone pisemnym protokołem określającym m.in.
ilość dostarczonego paliwa podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy.

§4 

1.  Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  maksymalnej  kwocie
netto…………..(…………….) brutto ……………….(…………………).
2.  Cena jednostkowa za m3 dostarczonego paliwa wynosi  netto…………..(…………….) brutto
……………….(…………………)  
3. Sprzedawca jest  upoważniony do wystawienia faktury VAT po dostarczeniu paliwa na kwotę
odpowiadającą iloczynowi ilości dostarczonego paliwa i cenie jednostkowej określonej w ust. 2,
przy czym nie wyższą niż wynagrodzenie maksymalne.
4. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawca w terminie 60
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Kupującego.
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Kupującego.
6.Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Kupującego i organu założycielskiego Kupującego.

§5 

1. W celu kontroli jakości paliwa, Kupujący może pobrać próbki dostarczanego paliwa. 
2. Ważność próbki ustala się maksymalnie na 1 miesiąc od daty jej pobrania.
3. Kupujący pobierał będzie z autocysterny próbki w liczbie nie mniejszej niż 3 (trzy).
3. Pobrane próbki muszą zostać oznakowane oraz zaplombowane.
4. Co najmniej jedną z oznakowanych i zaplombowanych próbek otrzyma Sprzedawca.
5. Kupujący sporządza protokół pobrania próbek zawierający:

a) pieczęć Kupującego,
b) numer rejestracyjny autocysterny, z której pobrano próbki,
c) datę pobrania próbek,
d) określenie miejsca pobrania próbek,
e) szczegółowe opisanie sposobu pobierania próbek,
f) imię, nazwisko pobierającego próbki,
g) podpis Kupującego lub przedstawiciela oraz Sprzedawcy lub jego przedstawiciela

6. Protokół,  o  którym mowa w p.  5,  sporządza  się  w dwóch egzemplarzach,  z  których jeden
zatrzymuje Kupujący, a drugi egzemplarz otrzymuje Sprzedawca.

7. Kupujący dostarczy  pobrane  próbki  do  niezależnego,  akredytowanego  laboratorium,  w
warunkach uniemożliwiających zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych.

8. Jedna z próbek dostarczonych do laboratorium stanowiła będzie próbkę kontrolną laboratorium,
a pozostałe próbki przeznaczone są do badań.

9. Wyniki badań pobranych próbek stosuje się do jakości całej partii paliwa znajdującego się w
autocysternie, pod warunkiem, że próbki pobrano zgodnie z normą PN-EN ISO 3170.

§6

1.Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1.

2.Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. 



§ 7

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

a)w wysokości 200  zł - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku
do terminu określonego w § 2 ust. 1,

b)w wysokości  5  % wartości  wynagrodzenia  określonego  w §  4  ust.  1  umowy -  w razie
odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę lub przez Kupującego wskutek okoliczności za które
odpowiada Sprzedawca.

2.   W przypadku, gdy poniesiona przez Kupującego szkoda przewyższy wysokość kar umownych,
naliczonych zgodnie z ust. 2, Kupującego będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.

§ 8

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
2.Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 9

Wszelkie  pisma związane  z  realizacją  niniejszej  umowy uważa się  za  skutecznie  doręczone w
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Kupującego faksem na nr ............................................;

4) wysłania Sprzedawcy faksem na nr ........................................................

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- załącznik nr 1– formularz ofertowy

KUPUJĄCY SPRZEDAWCA

..................................... ........................................



Załącznik nr 3
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, 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;

DANE  FIRMY
Nazwa
firmy...................................................................................................................................
Adres
firmy...................................................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................................
NIP......................................................REGON....................................................................
Tel. ......................................... fax. …................................ E-mail......................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                                   do występowania  w imieniu Wykonawcy )  


	

