
 

 

 

 

   

                                                                                                   

 

 

 

Numer sprawy: MPWiK/433/2014                                                        Poddębice, 2014-07-09 

 

  

SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  

WWAARRUUNNKKÓÓWW  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

-  dostawy 

  

Nazwa zadania: 

 

Dostawa paliwa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

   

                                                                                                   

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                         
w Poddębicach Sp. z o.o.  
Ulica: Parzęczewska 29/35 
Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice 
tel  43 678 43 66 
fax  43 678 43 66  
E-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl     
Strona www: http://mpwik-poddebice.pl   
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, 
opublikowany w Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 oraz Rozporządzeniami:  
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie               

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania               
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1692), 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 
dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1735). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1               
oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  

Olej napędowy  ON  - 47 000 litrów, 
Benzyna bezołowiowa Pb-95  - 1 000 litrów  
 
kod CPV:  
09134100-8  – olej napędowy 
09132100-4  – benzyna bezołowiowa 95 
3. Zakup paliw będzie odbywać się sukcesywnie od 1 sierpnia 2014 do 31 lipca 2015, w 
zależności od potrzeb zamawiającego. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  
Na podst. art. 67  ust.1 pkt.7   Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia 
uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. 
7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części                      
lub całości  zamówienia podwykonawcom: 



 

 

 

 

   

                                                                                                   

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu 
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                       
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą                             
przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
8.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 sierpnia 2014 roku do dnia 31 lipca 2015 roku 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,                       
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,   
1.1.1Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada  aktualną koncesję na obrót paliwami 
płynnymi wydaną na podstawie Ustawy  z dnia  10.04.1997 r. Prawo  Energetyczne                         
/ Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami/        
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, 
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                          

do wykonania zamówienia, 
1.3.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej jedną Stacją 

Paliw oddaloną max. o 3 km od siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o 

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
1.4.1 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności  w  wysokości co najmniej 100.000,00 PLN. 
1.4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub  więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich 
Wykonawców łącznie. 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                                 
za odrzuconą. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. jest niezgodna z ustawą. 
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
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. 
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 Prawa zamówień 
publicznych 

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                   
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/ nie spełnia. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Zał. Nr 1. 
A.2) Wzór umowy  - parafowany przez wykonawcę – Zał. Nr 5. 
A.3) Formularz cenowy – Zał. Nr 4. 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
B.1) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa 
zamówień publicznych. 
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
B.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia  z art. 24  Prawa zamówień publicznych – Zał. Nr 2, 
 
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
C.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych – Zał. Nr 3,  
C.2) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie Ustawy                       

z dnia  10.04.1997r. Prawo  Energetyczne  / Dz. U z 2006r. Nr 89, poz 625 z późniejszymi 

zmianami/ 

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22              
ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 
D.1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 



 

 

 

 

   

                                                                                                   

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
D.2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez zamawiającego warunku. 
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4) składa dokument                      
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                           
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
E.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego            
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż                        
w terminach określonych w niniejszym pkt. „E". 
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w  pkt B1-B5 dla każdego 
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
G.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione 
do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
G.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                             
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. G.1), kopie dokumentów dotyczących 
każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty 
G.3) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa                             
lub umocowania prawnego. 
G.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
G.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami  
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                            
i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
1.2 Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  



 

 

 

 

   

                                                                                                   

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w 
pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2.2 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  
3.Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami 
są: 
imię i nazwisko Michał Srogosz 
tel.   43 678 43 66   
fax.    43 678 43 66   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego 
 
imię i nazwisko Andrzej Twardowski   
tel.   43 678 43 66  
fax.    43 678 43 66   
w terminach   godz. pomiędzy pracy zamawiającego 
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
4.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia            
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 
4.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu 
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień              
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
4.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,                       
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 
4.5 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi        
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 
4.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
5.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej zamawiającego. 
5.3 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa                      
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 
5.4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
 
5.5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione 
zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 



 

 

 

 

   

                                                                                                   

5.6 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia                        
o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
zamawiającego. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
  
IX. Termin związania ofertą 
 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody                        
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki        
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 
w tych dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione 
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć                   
do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie 
lub przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym 
termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 



 

 

 

 

   

                                                                                                   

 
3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane                                      
do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone 
nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
Oferta  - „Dostawa  paliwa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Poddębicach Sp. z o.o. ”.  
                                                                                                                                                                             
„Nie otwierać przed 22 lipca 2014 roku,   godz. 12 00” 

 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
4. Tajemnica przedsiębiorstwa 
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje                 
te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 
“Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu 
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu 
oferty. 
5. Zmiana lub wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem 
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 
wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 
jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”. 
2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e                
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane                      
w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane                         
to powiadomienie, należy opatrzyć napisem „wycofane”. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
Oferty należy składać do dnia: 21 lipca 2014 do godz.  1145 w siedzibie zamawiającego:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
Ulica: Parzęczewska 29/35 
Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice 
Sekretariat – I piętro 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy  bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
Oferty zostaną otwarte dnia: 21 lipca 2014 r.  o godz. 1200 

w siedzibie zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Poddębicach Sp. z o.o.  
Ulica: Parzęczewska 29/35 
Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice                 Sala konferencyjna – I piętro 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca dla potrzeb oceny ofert poda cenę paliwa obowiązującą w dniu 18 lipca 2014 
roku. 
2. Dla potrzeb oceny ofert przyjęto szacunkową ilość paliwa określoną w opisie zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega, że ilość w poszczególnych asortymentach paliwa może ulec 
zmianie, w przypadku gdy zakup w powyższych ilościach nie będzie leżał w interesie 
publicznym Zamawiającego. 
4. Wyliczenia ceny dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu cenowym 



 

 

 

 

   

                                                                                                   

stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ 
5. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych ( z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku). 
 6. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
 7. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   
 8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  
9. Sposób obliczenia wartości cenowych w  Formularzu cenowym (załącznik Nr 4 do SIWZ):  
9.1 cena jednostkowa netto = Cena podana  w temperaturze referencyjnej 150C u 
producenta paliw, u którego zaopatruje się Wykonawca podawana na jego stronie 
internetowej (Wykonawca dla potrzeb oceny ofert poda  cenę paliwa obowiązującą w dniu   
18 lipca 2014 roku) + Marża Wykonawcy w PLN; 
9.2 cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + wartość podatku VAT; 
9.3 cena brutto ogółem = ilość x cena jednostkowa brutto. 
10. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym wykonawcy" stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

Cena 100% 
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 

C= Cmin/Cox100x100% gdzie  Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, Co- cena oferty 
badanej. 

1.2 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium 
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających 
odrzuceniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,   
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie 
jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
wraz z punktacją przyznaną ofertom. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce,  

      3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
      4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert 

    2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania    



 

 

 

 

   

                                                                                                   

    ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 
lub 

2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 
przesłanek unieważnienia postępowania. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie  przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci 
odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej 
oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania)                                
oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert,                         
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin                 
jego pracy - urzędowania 
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie 
znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób,                  
w jaki mogą one być udostępnione.  
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.                      
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 
poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 



 

 

 

 

   

                                                                                                   

 
XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1.Formularz oferty  - Zał. Nr 1.  
2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał.  Nr 2. 
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 3. 
4.Formularz cenowy  zał. Nr 4. 
5.Projekt umowy – zał. Nr 5. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY   
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ................................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
nazwa zamawiającego:   
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
Ulica: Parzęczewska 29/35  
99-200 Poddębice 
 
Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na  dostawę paliwa dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.    
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty 
 
Cena netto ogółem  .............................................PLN 
(słownie:.................................................................................................................................... )  
Podatek VAT...........%,     tj...........................PLN 
Cena brutto ogółem ( z kolumny 10, wiersz 3) formularza cenowego stanowiącego załącznik 
Nr 4 do SIWZ ........................................PLN 
(słownie: 
...................................................................................................................................................) 
 
Oświadczam, że: 
 
 Wykonam zamówienie publiczne w terminie od 01 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r.   
Termin płatności: 14 dni   
   
     
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 



Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej 
załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń                 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu                  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 

 



 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych w szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności 
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 

................................................................................. 
            (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 



 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

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 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 

................................................................................. 
             (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 

 



Załącznik Nr 4 do SIWZ

L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary
Ilość

Cena podana  w 

temperaturze 

referencyjnej 15 oC 

u producenta paliw, 

u którego 

zaopatruje się 

Wykonawca 

podawana na jego 

stronie 

internetowej

Marża 

Wykonawcy w 

PLN

Cena jednostkowa 

netto Wykonawcy 

(kol. 5+6)

VAT stawka    

/wartość 

Cena jednostkowa 

brutto

Cena brutto ogółem                          

( kol.4x9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Olej napędowy  ON  litr 47 000

2. Benzyna bezołowiowa Pb-95  litr 1 000

3. Razem (wiersz 1+2) X X X X X X X

Uwaga!!

Wartość brutto ogółem( wiersz 3 kolumna 10 ) stanowi cenę ofertową, którą należy wpisać do formularza ofertowego

Wykonawca dla potrzeb oceny ofert poda  cenę paliwa obowiązującą w dniu 18 lipca 2014 roku.

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
PROJEKT 

 
 

U M O W A 

 

W  dniu…………………   2014 r.  w  Poddębicach   pomiędzy : 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  , zwaną 
dalej „ Zamawiającym „  reprezentowanym przez :                       

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Spółki 
2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Spółki 

 
a 
 
………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez  : 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą” w rezultacie udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego  została zawarta   umowa następującej 
treści : 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu 
paliwa dla pojazdów stanowiących jego własność: 
a/ samochodów  służbowych 
b/ maszyn budowlanych 
2.  Zamawiający zamawia paliwo  w następujących ilościach : 
a/ olej napędowy      47 000 litrów 
b/ benzyna   bezołowiowa „ Pb  95”  1 000 litrów 
3. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie od 01.08.2014 r. do 
31.07.2015 r. w stacji paliw stanowiącej  własność Wykonawcy zlokalizowanej  w 
…………………………………………………………………………………………………………. 
4. Tankowanie paliwa przez pojazdy Zamawiającego zostanie każdorazowo potwierdzone 
przez Wykonawcę  poprzez wpisanie ilości i rodzaju pobranego paliwa do wykazu 
materiałów pędnych oraz pokwitowanie odbioru paliwa  przez kierowcę pojazdu . 
5.Wykonawca na każde żądanie  Zamawiającego jest zobowiązany  okazać  świadectwo 
jakości sprzedawanego oleju napędowego  i benzyny bezołowiowej  „Pb 95„  z ostatniej  
dostawy . 
 

§ 2 
1. Z tytułu dostawy paliwa Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia Wykonawcy 
należności w wysokości stanowiącej iloczyn pobranego paliwa oraz ceny  za 1 litr tj. 
a/ oleju napędowego   ……………………….. zł/litr 
b/ benzyny  bezołowiowej  „Pb 95”  ……………………  ... zł /litr 
Ceny powyższe obejmują podatek od towarów i usług . 
2. Ceny, o których mowa w ust.1 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen zakupu przez 
Wykonawcę . 
Cena ustalona  będzie jako suma ceny netto 1 litra oleju napędowego i benzyny „Pb 95” 
u producenta paliw, u którego zaopatruje się Wykonawca podawanej na jego stronie 
internetowej obowiązującej w dniu sprzedaży Wykonawcy oraz marży handlowej Wykonawcy 
wynoszącej ………… za 1 litr  oleju napędowego  i …………….. za 1 litr benzyny 
bezołowiowej  „ Pb 95”  powiększonej o należny podatek VAT. 
 
 

 



§ 3 
1. Zapłata należności z tytułu dostawy paliwa odbywać się będzie na podstawie faktury 
wystawionej przez  Wykonawcę za pełny okres rozliczeniowy. Ustalone są następujące 
okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego 
dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz , o którym mowa  w § 1 ust.4 
3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za pobrane paliwo w drodze polecenia przelewu 
z rachunku 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001  BS Poddębice  na rachunek Wykonawcy 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury . 
 

§ 4 
Niniejsza mowa zostaje zawarta na okres 1 roku tj: od dnia …….…….. do dnia …………….. 
 

§5 
Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku : 
1/ Oferowania przez Wykonawcę paliwa o parametrach znacząco odbiegających od 
parametrów podanych w świadectwie jakości. 
2/ Obciążania kosztami paliwa obliczonymi w inny sposób niż przewidziany w niniejszej 
umowie . 
 

§ 6 
1. Z tytułu  nie  wykonania   lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewiduje się 
kary umowne w następujących wysokościach . 
2. Wykonawca płaci  Zamawiającemu karę umowną : 
1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca  w wysokości  10% kwoty wynikającej z przewidywanego  miesięcznego 
pobrania paliwa  oraz ceny paliwa w dniu  odstąpienia od umowy . 
2) Za straty wynikające ze sprzedaży paliwa, którego parametry w wyniku badania 
laboratoryjnego  znacząco odbiegają od parametrów podanych w świadectwie jakości w 
wysokości  200% kwoty  wynikającej z przewidywanego miesięcznego pobrania paliwa oraz 
ceny paliwa w dniu stwierdzenia złych parametrów  paliwa. 
3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy  przez 
Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiada Zamawiający z wyłączeniem sytuacji, o którym 
mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych w wysokości 10% kwoty wynikającej z 
przewidywanego  miesięcznego pobrania paliwa  oraz ceny paliwa w dniu  odstąpienia od 
umowy 
 

§ 7 
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym 1- miesięcznym 
okresem wypowiedzenia . 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 
października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458).  
 

§  9 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego jeden 
egzemplarz  dla Wykonawcy , a dwa egzemplarze dla Zamawiającego . 
 
 
Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                W Y K O N A W C A 


