
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro

„Dostawa paliw płynnych”

 ZAMAWJĄJACY:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:   ZGK.ZP.271.1.2013
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Przedmiot zamówienia:

„Dostawa paliw płynnych”

I. Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 1B
66-132 Trzebiechów
www.trzebiechow.pl 
E-mail: zgktrzebiechow@tlen.pl 
godziny urzędowania 7.30 - 15.30 
telefon/fax (68)3514014, 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości ponad  14 000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1, art.11, art. 12, art. 12a 
oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów do-
kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych, (Dz.U. 2011 Nr 282 poz.1650).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostarczenie  paliw płynnych oraz gazu na potrzeby funkcjonowania Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Trzebiechowie” w następujących ilościach szacunkowych:

− olej napędowy –  13000 l,jakościowo odpowiadającemu Polskiej normie  PN –  EN 
590. 

− benzyna bezołowiowa min. 95 oktanów – 1400 l, jakościowo odpowiadającej Polskiej 
Normie PN – EN 228

− gaz w butlach 11kg propan-butan - 
z odbiorem przez pojazdy Zamawiającego na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych w 
odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Dopuszcza się zainstalowanie 
na terenie Zamawiającego tymczasowego zbiornika na paliwo z zabudowanym dystrybutorem 
o pojemności min. 2000 litrów po spełnieniu w tym zakresie wszystkich stawianych prawem 
wymagań.   

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 
opisującą każdy przedmiot lub urządzenie.

Dokumentację dotyczącą zamówienia można pobrać także ze strony internetowej 
www.bip.trzebiechow.pl.
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Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
KOD CPV:

1. 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii.
IV. Części zamówienia

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających max do 5% ilości 
szacunkowych poszczególnych rodzajów paliw. 

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji

Wymagany termin wykonania zamówienia od 1.02.2013r. do 31.12.2013r , przy czym odbiór 
poszczególnych paliw będzie się odbywał sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu:

 Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.1. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności;  przez co należy 
rozumieć, że posiadają koncesję na obrót paliwami wymagana stosownymi 
przepisami,

1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: przez co należy rozumieć, że dysponują stacją do 
sprzedaży paliw zlokalizowana nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego 
lub zainstalują zbiornik do czasowego gromadzenia paliw wyposażony w 
dystrybutor na terenie siedziby Zamawiającego,

1.3. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 
zamówienia: przez co należy rozumieć, że posiada zgromadzone środki 
pieniężne lub dostęp do kredytu w wysokości 100 000,00 złotych ( sto tysięcy 
złotych ) oraz posiada polisę ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności 
na kwotę min. 100 000,00 złotych ( sto tysięcy złotych ).

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
 
Ocena spełnienia warunków będzie dokonana z zastosowaniem kryterium „spełnia” gdy 
warunek jest spełniony  oraz „nie spełnia”  gdy warunek jest nie spełniony. Wykonawca, 
który otrzymał kryterium „nie spełnia”  podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego oferta na podstawie art. 24 ust. 4 zostanie 
odrzucona.
        
3 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie  
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    publiczne, o których mowa w art.22 ust.1 oraz wykonawców o których mowa w art. 24 ust. 
1 i 2  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4 Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, wobec której zastosowanie mają zapisy art. 89 ustawy prawo 
zamówień publicznych.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz zawartości oferty
 
1. Dokumenty wymagane.
 Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  Zamawiający wymaga:
1.1. w celu spełnienia warunku określonego w pkt.1.1. działu VIII należy złożyć 

oświadczenie, że Wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami i jest w stanie 
dostarczyć jej kopię na każde wezwania Zamawiającego– zał. nr 2,

1.2. w celu spełnienia warunku określonego w pkt.1.2. działu VIII należy złożyć 
oświadczenie, że Wykonawca posiada stację paliw w odległości nie przekraczającej 5 km 
od siedziby Zamawiającego lub zainstaluje zbiornik do czasowego magazynowania paliw 
na terenie siedziby Zamawiającego – zał. nr 3,

1.3. w celu spełnienia warunku określonego w pkt.1.3. działu VIII należy złożyć przedłożyć 
informację z banku lub kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek potwierdzającą wysokość zgromadzonych środków pieniężnych lub 
zdolność kredytową oraz dołączyć kopię polisy ubezpieczenia OC od prowadzonej 
działalności – zał. nr 4 i 5,

1.3. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o których mowa  w art.24 ust.1i2  ustawy prawo zamówień 
publicznych –  zał. nr 6

2. Zawartość oferty:
2.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru,
2.2.  zał. nr 1 – dowód wniesienia wadium.
2.3.  zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunku opisanego w pkt. 1.1. działu VIII SIWZ - 

wg załączonego wzoru,
2.4  zał. nr 3  - oświadczenie o spełnieniu warunku opisanego w pkt. 1.2. działu VIII SIWZ - 

wg załączonego wzoru,
2.5. zał. nr 4 – informacja z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej,
2.6. zał. nr 5 – kopia polisy ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności,
2.7. zał. nr 6  - oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy prawo zamówień publicznych - wg załączonego wzoru,

2.8. zał. nr 7 – Oświadczenie o cenie, odpowiedzialności, znajomości,       
                    sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robot - wg załączonego wzoru,
2.9. zał. nr 8 – zaakceptowany wzór umowy.

Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez upełnomocnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.
Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z 
załączonymi wzorami.
Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza 
przysięgłego na język polski.
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Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert, może żądać w wyznaczonym przez 
siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 działu IX.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  są  zobowiązani  do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Załącznik  nr  6  składa  każdy  partner  osobno,  pozostałe  dokumenty  składane  są 
wspólnie. 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
     z  wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, 
i skierowane na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 1B
66-132 Trzebiechów 
faksem: nr faksu 0(68)3514014
lub na adres e-mail: zgktrzebiechow@tlen.pl

Zamawiający  udzieli  niezwłocznie  odpowiedzi  wykonawcy,  który  złożył  zapytanie  oraz 
umieści treść zapytania wraz z odpowiedzią  na stronie internetowej zamawiającego. 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego po upływie 
połowy wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający ma prawo pozostawić wniosek 
bez rozpatrzenia.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI. Wadium
 
 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł, 
słownie: dwa tysiące 00/100 złotych

Wykonawca powinien wnieść wadium przed terminem składania ofert, na cały okres 
związania ofertą.
 Wadium może być wnoszone w:

   - formie przelewu bankowego na konto: 40 1500 1810 1218 1003 2653 0000
z dopiskiem ,,Wadium - przetarg „Dostawa paliw płynnych”; - decyduje data uznania 

kwoty wadium na rachunku zamawiającego,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach i gwarancjach bankowych 

(gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego)
         -  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
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Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie Urzędu Gminy 
Trzebiechów ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów.

Dowód wniesienia wadium, tj. kopię przelewu lub dokument z potwierdzeniem złożenia 
oryginału gwarancji lub poręczenia w kasie, należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 
1.

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginału gwarancji wadium, w sytuacji, gdy 
wystawiający gwarancję wadium nie wymaga zwrotu jej oryginału po upływie terminu jej 
ważności.

Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zapisami art.46 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje zgodnie z art.46 ust. 4a i 5 
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   

XII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres  30  dni od upływu terminu do składania ofert.

XIII. Opis przygotowania oferty

1.Przygotowanie oferty
-  oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
-  koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
-  wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
-  oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
   firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami  
   ustawowymi oraz przepisami prawa.
-  jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
   wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,
- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
   których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  
   zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
   oraz dane,
- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
  podpisującej ofertę, 
- wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały,   
  zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2.Oferta wspólna
 W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
   warunki:
 - wraz z ofertą winien być przedłożony dokument określający pełnomocnika do 
reprezentowania danych podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 - oferta winna być podpisana przez pełnomocnika,
 -  pełnomocnictwo do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu  
    prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów/podmiotów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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 3. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. 
          Koperta  powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 1B
66-132 Trzebiechów

oraz powinna być oznakowana następująco:
Przetarg:
„Dostawa paliw płynnych”

Nie otwierać przed 16.01.2013. godz. 10.15

Koperta  powinna być zaadresowana, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym 
adresem Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nie zachowaniem 
powyższych warunków.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej
66-132 Trzebiechów ul. Parkowa 1B
w godzinach od 730 do 1530 w sekretariacie 

Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 16.01.2013 r do godz.   10  00  .  
Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną, one zwrócone 
Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Wykonawcy podany na tej 
kopercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego 
upływem. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do 
terminu zmienionego. 

 XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca w ofercie winien określić ceny netto dla poszczególnych rodzajów paliw  (cena 

jednostkowa za 1 litr paliwa lub 1 pełną butlę gazu) na dzień poprzedzający termin składania 

ofert określony w pkt. XIV SIWZ oraz cenę łączną netto za całość przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca w ofercie winien określić udzielony rabat dla poszczególnych rodzajów paliw od 

cen netto podanych w pkt. 1.

3. Wykonawca w ofercie winien określić cenę łączną netto za całość przedmiotu zamówienia w 

oparciu o udzielony rabat opisany w pkt. 2.

Tak wyliczoną cenę należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów w 
formularzu ofert.
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Wyliczenia dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady 
zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny być stałe przez cały okres trwania 
umowy i w żadnym przypadku nie podlegają zmianom. 
Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 
zamówienia. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.

 
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe - podana w 
formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treści umowy.
Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski. 
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w 
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty

XVII. Kryteria oceny oferty

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

1. Kryterium I : cena oferty – waga kryterium      - 75%
sposób liczenia punktów:

             najniższa cena spośród złożonych ofert (PLN)
        x 75 
             cena  rozpatrywanej oferty (PLN)

2. Kryterium II : rabat – waga kryterium      -   25%

       wysokość rabatu w badanej ofercie (PLN)
                  x 25
wysokość najwyższego oferowanego rabatu  (PLN)

Każdy członek komisji przetargowej dokona oceny ofert posługując się punktacją 
pomocniczą stanowiącą sumę punktów obliczonych wg wyżej podanych wzorów dla 
poszczególnych kryteriów. 

Oferta z największą liczbą punktów uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą spośród 
ważnych ofert złożonych w tym postępowaniu, a Wykonawcy, który złoży tę ofertę zostanie 
przyznane zamówienie.

XVIII.  Zmiana lub wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym 
powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 16.01.2013 godz. 
1000. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na 
zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie XIII.3, z tym, że koperta  będzie 
oznakowana określeniem Zmiana lub Wycofanie.

XIX. Otwarcie ofert
8



  Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 16.01.2013, 
godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2 66-132 

Trzebiechów w sali ślubów (I piętro).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
zrealizowanie zamówienia.

              Podczas sesji jawnej Przewodniczący komisji stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony 
prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich 
otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

     •  jako pierwsze zostaną otwarte koperty z napisem ,,wycofanie”,
     •  następnie zostaną otwarte koperty z napisem ,,zmiana”,
     •  następnie - w kolejności wpływu - zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, 

których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeżeli 
zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

     •  jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane.
          
 Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy 
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres 
udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację z otwarcia ofert - na jego pisemny wniosek.
          W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć 
tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

XX.   Odrzucenie oferty.

Zamawiający, stosownie do art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę, 
gdy:

1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXI.   Unieważnienie przetargu.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej  oferty niepodlegającej  odrzuceniu albo nie wpłynął  żaden wniosek  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 
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2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny 
najkorzystniejszej oferty;

3)  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, ustawy zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie;

4)  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub 
wykonanie zamówienia  nie  leży w interesie  publicznym,  czego  nie można było wcześniej 
przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,

    O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich  wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia,  podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.

    W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego,  wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  nie  podlegające odrzuceniu,  przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty.

XXII.   Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w 
załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.
Zamawiający i wybrany Wykonawca ustalą termin i miejsce podpisania umowy (o ile nie 
zostanie wniesiony protest) w terminie nie krótszym niż określony w art.94 ust.1 pkt.2 od 
dnia zawiadomienia o wyborze oferty i nie dłuższym niż przed upływem terminu związania 
ofertą.
Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę 
i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub w sytuacji 
pozytywnego rozpatrzenia protestu wniesionego na wybór najkorzystniejszej oferty, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienie 
postępowania.

Zmiany w umowie:

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie następujących zmian 
w zapisach umowy:
- zmiana osób dokonujących przyjęcia i odbioru dostaw ze strony Zamawiającego,
- zmiana osób reprezentujących wykonawcę.

XXIII.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w 
następujących formach:

• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych,
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• gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i 
na każde żądanie Zamawiającego),

Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na:
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 100 %,

 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 70 %, w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. 
Kwota w wysokości 30% zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócona 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

XXIV.   Udzielanie wyjaśnień.

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w 
prowadzonym postępowaniu.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert 
są:

Pan Krzysztof Zarembski
tel. 0(68)3514014
w siedzibie Zamawiającego.

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z 
Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny (za potwierdzeniem odbioru 
listownie z powiadomieniem wszystkich Wykonawców), z zachowaniem tajności źródła 
pytania.
Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą fax-u, poczty 
elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu 
otrzymania fax-u, poczty elektronicznej, nawet, jeśli nie z winy nadawcy dotrze do odbiorcy z 
opóźnieniem.

XXV.   Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 
                           postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki  ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

 Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.
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3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Odwołanie wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8.

 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

 - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8. 

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w 
Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXVI. Regulacja prawna.

Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują postanowienia przepisów kodeksu cywilnego. 

Trzebiechów 7.01.2013 r. ZATWIERDZIŁ:

                                                                          Dyrektor ZGK
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OFERTA
na wykonanie dostaw:

 „Dostawa paliw płynnych”

−  ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie

− WYKONAWCA:-
 ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................
tel. .............. fax. ................. e-mail. .........................
Regon .......................................... NIP ...................                    

Upełnomocniony przedstawiciel: .............................................................................................

Nazwa i adres banku oraz nr rachunku 
bankowego: ...............................................................................................................................
................. 

3.  Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie  
     przetargu nieograniczonego na wykonanie  „Dostawa paliw płynnych”, zgodnie z 
wymogami określonymi w SIWZ i po dokonaniu wizji w terenie oferujemy wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia
      za końcową cenę netto w wysokości:
      ........................................zł, słownie: ………………………………............................... zł.
     Cena brutto wynosi: ........................................... zł w tym podatek VAT 23%.................zł.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1.02.2013r do 31.12.2013 r. 
5. Dostarczone paliwa spełniają wymogi określone w Polskich Normach przywołanych w 
SIWZ.
6. Termin płatności faktury: .............dni od daty wpływu faktury do siedziby 

Zamawiającego.
7. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
8. Oświadczamy, że spełniamy warunki wymagane od Wykonawców w SIWZ.
9. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres dostaw oraz, że 

zapoznaliśmy się z dokumentacją określającą zawartość dostawy. 
10. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.

11 .Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w 
SIWZ, tj. przez .............dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia …………….

12. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości ................% . 
Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę, adres Podwykonawcy oraz zakres rzeczowy planowany do realizacji przez Podwykonawcę)  
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Jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną cesję części przysługującego 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.

13. Wadium w kwocie ......................... złotych (słownie: ........................................ złotych 
00/100)
wniesione zostało w dniu ............................ w 

formie………………………………… .......................................................................................
.......................................................
14. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. XI SIWZ nie będziemy 

zgłaszać roszczeń wobec zatrzymania wadium.
15. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ 
wysokości, tj. o wartości    ................................zł, 
słownie .................................................................zł, w formie /formach * 
przed terminem podpisania umowy.

16. Oferta została złożona na ................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od   
nr …......do  nr  ….........          
17.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
        2.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru,

2.2.  zał. nr 1 – dowód wniesienia wadium.
2.3.  zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunku opisanego w pkt. 1.1. działu VIII 
SIWZ ,
2.4  zał. nr 3  - oświadczenie o spełnieniu warunku opisanego w pkt. 1.2. działu VIII 
SIWZ,
2.5. zał. nr 4 – informacja z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej,
2.6. zał. nr 5 – kopia polisy ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności,
2.7. zał. nr 6  - oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
prawo zamówień publicznych,
2.8. zał. nr 7 – Oświadczenie o cenie, odpowiedzialności, znajomości,       
                    sprawdzeniu i przyjęciu zakresu dostaw,
2.9. zał. nr 8 – zaakceptowany wzór umowy.
       

18. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od ...........  do  .........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania.

(* ) - niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia .............................

.........................................................................................
(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel \Wykonawcy)
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Zał. nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (sprawa nr 
ZGK.ZP.271.1.2013.)
„Dostawa paliw płynnych”

ja/my (imię i nazwisko) 
...................................................................................................................................................... 
zamieszkały ....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ...................................................................................................
....................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ............................................................................. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

(* ) - niepotrzebne skreślić

...................................................
(Miejscowość, data)

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

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Zał. nr 3

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (sprawa nr 
ZGK.ZP.271.1.2013.)
„Dostawa paliw płynnych”

ja/my (imię i nazwisko) 
...................................................................................................................................................... 
zamieszkały ....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ...................................................................................................
....................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ............................................................................. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1)  dysponujemy stacją do sprzedaży paliw zlokalizowaną nie dalej niż 5 km od siedziby 
Zamawiającego. * 

2) zainstalujemy zbiornik do czasowego gromadzenia paliw wyposażony w dystrybutor na 
terenie siedziby Zamawiającego. *

(* ) - niepotrzebne skreślić

...................................................
(Miejscowość, data)

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

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Zał. nr 6

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (sprawa nr 
ZGK.ZP.271.1.2013.)
„Dostawa paliw płynnych”

a/my (imię i nazwisko) 
...................................................................................................................................................... 
zamieszkały ....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ...................................................................................................
....................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ............................................................................. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 
ustawy z dnia 24 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.),

......................................................
(miejscowość, data)

..................................................................................
(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Zał. nr 7

Oświadczenie

Oświadczam, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres dostaw .

......................................................
(miejscowość, data)

..................................................................................
(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczam, ze cena oferty uwzględnia cały zakres prac związany z wykonaniem 
zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego, jeżeli błędnie wyliczę 
swoją cenę ofertową.

..............................................................
(miejscowość, data

..................................................................................
(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z 
póz. zm.), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

...................................................
(miejscowość, data)

............................................................................................
(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Zał. nr 8

PROJEKT UMOWY     
     

na wykonanie zadania  „Dostawa paliw płynnych”

zawarta w dniu ….................r w Trzebiechowie,
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej  mającym swoją siedzibę w Trzebiechowie przy ul. 
Parkowej 1B, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJACYM reprezentowanym przez:
− Krzysztofa Zarembskiego – Dyrektora
− Jolantę Sokół – Główną księgową

a:
…............................................................................................
mającym swoją, siedzibę w: …..............................................
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:
1 …...................................................................

§ 1

2 Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych:  tj. oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej  oraz  gazu  propan  –  butan,  zwanych  dalej  paliwami  do pojazdów eksploatowanych 

przez Zamawiającego:

− Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 1400 litrów jakościowo odpowiadającej Polskiej 

Normie PN – EN 228,

− Oleju napędowego w ilości do 13 000 litrów jakościowo odpowiadającej Polskiej Normie PN 

– EN 590,

− Gaz propan – butan w butlach 11 kg w ilości …...

3 Paliwa  będące  przedmiotem  zakupu  powinny  spełniać  wymagania  Polskiej  Normy  oraz 

minimalne wymogi jakościowe dla paliw, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 

1441) 

4 Dostawy oleju napędowego o których mowa w ust. 1 pkt 3  dotyczą gatunku odpowiedniego dla 

okresu  letniego,  przejściowego  i  zimowego.  Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  dostawę 

danego gatunku oleju napędowego w zależności od aktualnej temperatury otoczenia. W przypadku 

spadków temperatury poniżej – 8  OC dostarczany olej napędowy powinien odpowiadać paliwu 

zimowemu.

5 Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnej  dostawy  produktów  w  ilościach  i  terminach 

wynikających  z zapotrzebowania  zgłoszonego  przez  Zamawiającego.  Realizacja  zamówienia 

odbywać się będzie na stacji (ach) paliw Wykonawcy w dowolnej porze obejmującej  godziny 

pracy  stacji  paliw  lub  z  ustawionego  na  terenie  Zamawiającego  tymczasowego  zbiornika  do 

dystrybucji paliw, o którym mowa w SIWZ.

6 Zamówienie powinno być wykonane od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

20



7 Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV):  09000000-3  –  produkty  naftowe,  paliwo,  energia 

elektryczna i inne źródła energii.

§ 2

1. Cenę  za  1  litr  paliw  strony  ustalają  w  wysokości  obowiązującej  w  dniu  zakupu  na  stacji 

Wykonawcy z uwzględnieniem rabatu w wysokości …….... zł (słownie zł: …………………….

…………….).

2. Ceny  te  pomniejszone  o  rabat  udzielony  Zamawiającemu,  będą  podstawą  do  obciążenia 

Zamawiającego za zakupione (pobrane) produkty.

3. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr każdego rodzaju paliwa (§1 ust. 1 

pkt  1-3  umowy),  wysokość  rabatu  jest  wartością  niezmienną  w czasie  całego  okresu  trwania 

umowy.

§ 3

ΙΙ. Zamawiający zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Wykonawcy  w terminie  3  dni  od  dnia 

podpisania  umowy,  wykazu  osób upoważnionych  do  nabywania  paliw oraz  wykazu  pojazdów 

zaopatrywanych  w paliwa  u Wykonawcy,  a  także  do  aktualizowania  tych  wykazów w okresie 

obowiązywania umowy.

ΙΙΙ. Podstawę do wydania paliwa będzie stanowić karta drogowa pojazdu.

Ις. Wykonawca  wystawi  w  dniu  wydania  danej  partii  paliw  dwa  egzemplarze  dowodu 

wydania „zbiorcza asygnata rozchodu”, zawierającego następujące dane: nazwę paliwa, markę i 

numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko pobierającego paliwa, numer karty drogowej, datę 

wydania, rodzaj i ilość pobranych paliw, podpis pobierającego paliwa, podpis wydającego paliwa. 

Powyższe nie jest wymagane w przypadku ustawienia zbiornika, o którym mowa w SIWZ.

§ 4

2. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczanych paliw będzie zgodna z normami PN – EN 

228,  PN – EN 590 oraz będzie  spełniać   wymagania  jakościowe określone w rozporządzeniu 

Ministra  Gospodarki  z dnia  9  grudnia  2008  r.  w  sprawie  wymagań  jakościowych  dla  paliw 

ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).

3. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę  obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury zasilającej 

i silników  eksploatowanych  w  pojazdach  i  sprzęcie  Zamawiającego  powstałe  wskutek 

nieodpowiedniej jakości produktu.

4. Na  życzenie  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przedstawić  zaświadczenie  podmiotu 

uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczone  paliwa  odpowiadają 

określonym normom i parametrom.
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5. W  razie  stwierdzenia  wad  jakościowych  produktów  Zamawiający  zgłosi  niezwłocznie 

pisemną  reklamację  do  Wykonawcy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  rozpatrzyć  reklamację  w 

terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

6. W przypadku uznania  reklamacji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do naprawy na swój koszt 

uszkodzonej  aparatury i  silników w terminie  do 30 dni  licząc od dnia uznania reklamacji  lub 

w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

7. W przypadku  braku  realizacji  obowiązków gwarancyjnych  przez  Wykonawcę  w terminie 

wskazanym w ust. 5 lub uzgodnionym przez Strony,  Zamawiający dokona napraw uszkodzonej 

aparatury  czy  silników  we  własnym  zakresie,  a  kosztami  z  tego  wynikającymi  obciąży 

Wykonawcę. 

§ 5

2. Rozliczenia za produkty będą dokonywane bezgotówkowo.

3. Podstawą do wystawienia faktury będą faktycznie pobrane ilości paliw i olejów silnikowych, 

ustalone w oparciu o dowód „zbiorcza asygnata rozchodu”.

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury za faktyczną ilość wydanych paliw

w danym miesiącu obowiązywania umowy, cyklicznie ostatniego dnia miesiąca, (w zależności od 

liczby dni w danym miesiącu) na podstawie dowodów wydania „zbiorcza asygnata rozchodu”.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen poszczególnych produktów w stosunku do ceny 

jednostkowej określonej w ofercie (wzrost lub spadek), wynikających ze zmian cen rynkowych 

w trakcie realizacji umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca odpowiednio podwyższy lub obniży cenę 

jednostkową poszczególnych rodzajów paliw i olejów silnikowych dostarczanych Zamawiającemu.

3. W  przypadku  zmiany  ustawowej  stawki  VAT  ceny  brutto  poszczególnych  paliw  i  olejów 

silnikowych mogą ulec zmianie. Zmiana wymaga aneksu do umowy. 

§ 7

1. Określone w § 1 niniejszej umowy ilości produktów są ilościami szacunkowymi i jako takie nie 

mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości 

paliw i olejów faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.

2. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu  umowy,  Wykonawcy nie  będą 

przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 8 

3. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
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2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

− opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1%, liczonej od ustalonej 

ceny brutto przedmiotu umowy  za każdy dzień opóźnienia w dostawie,

− odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w wysokości 10%, liczonej od  ustalonej ceny brutto przedmiotu umowy

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy 

z  przyczyn  zależnych  od Zamawiającego,  w wysokości  10%,  liczonej  od ustalonej  ceny 

brutto przedmiotu umowy. 

4. Kara, której mowa w ust. 1 pkt 2 nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy następuje 

z przyczyn, o których mowa w § 9 umowy.

5. Strony  przewidują  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  zastrzeżone  kary 

umowne, wg zasad ogólnych.

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o  powyższych  okolicznościach,  odstąpić  od  umowy,  a  Wykonawca  ma  prawo  żądać  jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 10

W przypadku braku paliwa na stacji benzynowej Wykonawcy, ponosi on koszty tankowania pojazdów 

Zamawiającego  na  innej  stacji  paliwowej  wraz  z  kosztami  dojazdu  do  zastępczego  miejsca 

tankowania.

§ 11

Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygać sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  przepisy 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr  

133, poz. 759, z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 

wymagań  jakościowych  dla  paliw  ciekłych (Dz.  U.  Nr  221,  poz.  1441)  oraz  przepisy  Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.)

§ 13

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

Załączniki: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta Wykonawcy

Wykonawca Zamawiający
………………………………. ……………………………….
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