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Rozdział I
Zamawiający
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-200-43-80,
REGON: 013271306
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Zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.13.2015.PN pod nazwą: „Zakup paliw płynnych dla
pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016”

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.

3.

4.
5.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie art. 39 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907 z późn.zm)
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 1692).
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Rozdział III
Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw
płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016”.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego
w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
a. benzyna bezołowiowa 95 w ilości do 5.000 litrów,
b. olej napędowy w ilości do 30.000 litrów.
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W okresie trwania umowy szacunkowe ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą
zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości
przejeżdżonych km.
3. Warunki zakupu paliwa:
a. tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i sprzętu towarzyszącego na
stacji paliwowej Wykonawcy,
4. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana
będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Wykonawca będzie wystawiać faktury zbiorcze za
dokonane zakupy paliw z terminem płatności 14 dni. Wykonawca zapewni pełny
monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego
paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego
oraz nazwiska kierowcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa
w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących
warunków:
 wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie
w ilości 20 kart na pojazdy oraz 9 dla sprzętu towarzyszącego, do prawidłowego
wykonania i rozliczenia zamówienia,
 wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji
w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co
najmniej datę tankowania, rodzaj produktu, ilość, cenę jednostkową, nr rejestracyjny
pojazdu, nr karty, wartość transakcji.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje 20 pojazdów oraz sprzęt silnikowy dla 9 jednostek
z terenu Gminy. Do sprzętu paliwo będzie wlewane bezpośrednio lub pośrednio (przez
karnistry - dotyczy benzyny bezołowiowej 95 – tylko za okazaniem przez pracowników
Zamawiającego upoważnienia wystawionego przez kierownika Zamawiającego).
6. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez
Zamawiającego w/g cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu, jeżeli
zostanie udzielony przez Wykonawcę.
7. Ze względu na utrzymywaniu w pełnej gotowości pojazdów Zamawiającego odległość
stacji paliw od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 6 km.
8. Stacja musi być czynna 7 dni/24h
9. Stacja paliw wyposażona w monitoring.
10. Paliwa powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (dz. U. z
2013r. poz. 1058) oraz normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
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Nomenklatura wg Słownika Zamówień Publicznych CPV:
09.13.21.00-4
Benzyna bezołowiowa,
09.13.41.00-8
Olej napędowy

Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do
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wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem w terminie: od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w zakresie przedłużeń
umownego terminu wykonania zamówienia na zasadach wskazanych w projekcie
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Rozdział V
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia
wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
niżej wymienione warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonania 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;
5) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisów art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki
wskazane w ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania
wykluczeniu z postępowania musi być spełniony przez każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
określonych w Rozdziale VI specyfikacji.

Rozdział VI
1.







1)
2)
3)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. Strona | 5
22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1) Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie
objętym niniejszym zamówieniem publicznym, tj. aktualną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia aktualności tego dokumentu przez cały czas trwania umowy
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 1)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie podwykonawców oraz części
zamówienia, które będą przez nich wykonywane z dokładnym opisem tych czynności.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 4 pkt 1), 3), 4), 5),
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (załącznik nr 2)
Oświadczenie wykonawcy o należeniu do grupy kapitałowej (załącznik nr 3)
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,
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4)

5)

5.

6.
1)

7.

8.

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
Aktualnego
zaświadczenia
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;
Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
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Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega w opłaceniem 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;
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4):
pkt 3-5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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 wstrzymaniem w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit a i c, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 6 pkt 1 lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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9.

10.
11.

12.
13.

14.

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
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przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)
W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 12, została wybrana, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

Rozdział 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.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faxem. Strona, która otrzymuje
informacje faxem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej informacje do
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości
uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu.
adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
godziny urzędowania: poniedziałek- piątek od 7:30 do 15:30; tel. (22)725-00-40, fax.
(22)725-04-44.
4.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
2) modyfikacje treści SIWZ,
3) wniosek o wyjaśnienie treści oferty,
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5.

4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
5) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
ustawy PZP ,
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek
rachunkowych, ,
7) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
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8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
 Katarzyna Zielerowicz pod nr tel. (22) 725 00 40 wew. 26 w sprawach dotyczących
zapisów formalnych specyfikacji; email- zamówienia_publiczne@kampinos.pl
 Przemysław Kopiec pod nr tel. (22) 725 00 40 wew. 19 w sprawach zapisów
technicznych przedmiotu zamówienia;

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Rozdział IX
Termin związania ofertą
1.

2.

3.

Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.
2.

3.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 .
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z ustawą
(art.89 ust. 1 pkt 1 ).
Jako złożenie większej liczby ofert należy uznać sporządzenie oferty wielowariantowej,
zawierającej kilka propozycji. Za taką należy uznać np. ofertę z dwiema cenami
odnoszącymi się do różnych zakresów prac w ramach jednego postępowania
Na równi ze złożeniem więcej niż jednej oferty należy traktować przypadki, gdy
wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, a drugą wspólnie z innymi podmiotami.
Złożenie oferty może nastąpić za pośrednictwem pełnomocnika. Do złożenia oferty i
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uczestniczenia w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego wymagane jest
pełnomocnictwo rodzajowe.
Zakaz składania przez oferenta więcej niż jednej oferty nie sprzeciwia się uprawnieniu
wykonawcy do zmiany lub wycofania oferty i złożenia na to miejsce nowej oferty,
byleby nastąpiło to przed upływem terminu do składania ofert
Oferta oraz wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymagania:
a) Ofertę (formularz ofertowy wraz załącznikami) należy przygotować w języku
polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami
sporządzonymi przez Wykonawcę (w tym te złożone na załączonych do SIWZ
wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis
osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określona w dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej
wraz z pieczątką imienną. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o
pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu treści pieczęci, na
przykład nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;
c) Druki załączone do SIWZ muszą być przez Wykonawcę wypełnione bez wyjątku
zgodnie ze specyfikacją bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza przepisanie formularza oferty i załączników na
komputerze z zachowaniem ich formy i treści. W przypadkach, gdy jakakolwiek
cześć powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.
d) Wszystkie załączniki i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej zapisanej stronie „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub właściwą (-e) osobę (-y)
upoważnioną (-e) do reprezentacji danego Wykonawcy.
e) Zaleca się, aby każda strona oferty (formularza ofertowego) wraz załącznikami
była ponumerowana kolejnymi liczbami i by była spięta w całość (forma zeszytu)
Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby
(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę (-y)
upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153,
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13.

poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie
składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako jednoznaczna zgoda na wyłączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy
(firma) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania
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zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych).
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. w kopercie) z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym
opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie.
a) opakowanie zewnętrzne (koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku
2015”
Nie otwierać przed dn. 28.12.2015r.
Przed godz. 12:15

Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi
Wykonawcę
b) opakowanie wewnętrzne ( koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku
2015”
Nie otwierać przed dn. 28.12.2015r.
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przed godz. 12:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
..………………………………………………………………..……….
(dokładny adres i nazwa)
14.

15.

17.

18.

W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy z określeniem
adresu – siedziby wszystkich wykonawców składających ofertę wspólna
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z zaznaczeniem Pełnomocnika.
Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca
może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta będzie
oznaczona dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Opakowanie oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE” zostanie otwarte na sesji
publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których
dotyczy wycofanie nie będę otwierane.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Oferta zostanie złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta złożona
po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

Rozdział XI
Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści SIWZ.
1.

2.

3.

Wyjaśnienia, co do treści SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art.38 ust.1- 2
ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie
internetowej www.bip.kampinos.pl.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy
PZP.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
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4.
5.

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Szczegółowe zasady, na jakich Zamawiający może dokonać modyfikacji treści SIWZ
wynikają z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku modyfikacji w toku postępowania przez zamawiającego specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4) oferta powinna zawierać co najmniej
wszystkie te postanowienia, które wynikają ze zmienionej specyfikacji.
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Rozdział XII
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, informacje dotyczące jawnej i niejawnej
pracy Komisji Przetargowej oraz zasad udostępniania dokumentów z postępowania
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),
Do dnia 28.12.2015 r. do godziny 12:00

2.
3.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania
Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Kampinos
przy ul. Niepokalanowskiej 3,
W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)
Dnia 28.12.2015 r. o godzinie 12:15

4.

5.
6.

7.

8.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Ta czynność kończy część
jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.
Podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod
względem formalnym.
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9.

10.

11.

13.
1)

2)
3)
4)

Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania
ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia
nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy z każda z ofert spełnia wymagane warunki określone
w SIWZ, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami
przedstawionymi w materiałach przetargowych.
Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się
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z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.
Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie
oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
Protokół z postępowania wraz z załącznikami (tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny. Załączniki
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o odniesieniu, do których
Wykonawca nie później niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
Terminach, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 13 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

Rozdział XIII

1.
2.
3.
4.
1)
2)
3)

5.

6.
2.

Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
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tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł.
Cena oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamówienia określone zostały we
wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający POPRAWI W ofercie:
Oczywiste omyłki pisarskie,
Oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca poinformuje
Zamawiającego, ze nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej (w
ust. 5 pkt 3) zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
Uzupełnienie i wyjaśnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów odbywać się będzie zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Kryterium oceny ofert i znaczenie kryterium:
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Najniższa cena, waga kryterium 100 %
Punkty za kryterium cena brutto ( koszt) będą liczone wg następującego wzoru;
C = (C min : C x ) x 100 x 100%
C – ilość punktów przyznanych ofercie
C min - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu
C x – cena brutto badanej oferty

1)
a)
b)
2)

zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania,
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru określone w pkt. 1, tj. uzyska
najwyższą liczbę punktów określonych jak podano w pkt. 4).
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3)

4)
5)
6)
7)

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.
Strona | 15
Wybranemu wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania Umowy.

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której
projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy termin zawarcia
umowy będzie określony przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, przy czym
zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane faksem lub drogą elektroniczną, a Wykonawcy potwierdzili fakt otrzymania,
lub 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób i nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą.
2.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy.
3.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust.1.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, a który zdeklarował realizację zamówienia z udziałem
Podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę
dotyczącą podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między Wykonawcą
i Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne
zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.
4.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie
wynikało z dokumentów załączonych do oferty.
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5.

6.

7.

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulujących współpracę Wykonawców.
Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekaże ogłoszenie o udzielenia zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Kampinos: www.bip.kampinos.pl oraz w siedzibie Zamawiającego
na tablicy ogłoszeń.
Strona | 16
Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Rozdział XVI
Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział XVII
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVIII
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XIX
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości
zamówienia podstawowego.

Rozdział XX
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy, w szczególności zasady zmian umowy oraz warunki tych
zmian, zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Rozdział XXI
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną na warunkach określonych
w rozdziale VII pkt 4 do SIWZ.
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Rozdział XXII
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Rozdział XXIII
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Strona | 17

Rozdział XXIV
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych (art.179 i nast. Ustawy).

Kampinos, dnia ………………… r.
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis uprawnionego
przedstawiciela Zamawiającego)
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 –

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Załącznik nr 2 -

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Strona | 18

Załącznik nr 3 –

Oświadczenie wykonawcy o należeniu do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4–

Informacja o podwykonawcach.

Załącznik nr 5 -

Projekt umowy

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty i oświadczenia według
Rozdziału VI SIWZ – potwierdzające spełnienie warunków i gwarantujące właściwe
wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem.
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……………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

miejscowość, data

OFERTA
WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-20-04-380,
REGON: 013271306

Sprawa nr 271.13.2015.PN pod nazwą: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu
Gminy Kampinos w roku 2016”
Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach.
Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.
…………….………………………………………………………………………………….....
(pełna nazwa firmy wykonawcy)
posiadając/ego/a siedzibę
………………………………………………………………………………………………...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
……………………………………………………………………………………………...……
województwo
powiat
…………………………………………………………………………………………………
telefon
telefax
………………………………….. .pl.
Internet: http:/

……………….@...........................
e-mail

Nr identyfikacyjny NIP ……………………………… REGON……………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………...…
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
będący podatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy:
Wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy
Kampinos w roku 2016”
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Strona 19

Strona | 19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sprawa nr 271.13.2015.PN

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena jednostkowa netto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca u wykonawcy
w dniu 17.12.2015 r. ...................................................................... zł
VAT: ........................................ zł
Cena brutto: ............................. zł
Stosowany stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy …………………%
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….…….. zł
Słownie: ............................................................................................................................... zł

Cena jednostkowa netto za 1 litr benzyny PB 95 obowiązująca u wykonawcy
w dniu 17.12.2015r. .................................................................... zł
VAT: ....................................... zł
Cena brutto: ............................ zł
Stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy ………………….……… %
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….….. zł
Słownie:..............................................................................................................................zł
Oświadczamy, że proponowany przez nas upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej
brutto każdego litra benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego wynosi ……………%
i będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. Cena obejmuje wszystkie
konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT.
Oświadczamy, że oferowane przez nas paliwa spełniają wymagane normy, odpowiednio:
· Olej napędowy: PN-EN 590:2010.
· Benzyna bezołowiowa Pb 95: PN-EN 228:2010
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz.
1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Na każde żądanie
zamawiającego

dostarczymy

niezwłocznie

odpowiednie

dokumenty

potwierdzające

prawdziwość oświadczenia.
1. Dostawy

objęte

zamówieniem

zobowiązujemy

się

wykonać

z

udziałem

podwykonawców/bez udziału podwykonawców* - w przypadku zamiaru zlecenia
podwykonawcom części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik
nr 4 do SIWZ……………………………………………………………………………
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2. Posiadamy stację paliw w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Urzędu Gminy
przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 – 085 Kampinos
3.


4.

 stacja paliw w ………………………………………………………………………...
Oferujemy bezgotówkową sprzedaż paliw za pośrednictwem (właściwe zaznaczyć):
kart paliwowych (20 na pojazd oraz 9 na okaziciela dla sprzętu towarzyszącego)
inne (wymienić)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym Strona | 21
postępowaniu przetargowym jest/ są* Pan(i):
…………………………………………….......................................................................

5. Oferta została złożona na ………. zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach od
strony nr 1 do strony nr ……….
6. Inne informacje:
………………………………………………………………………………………………

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

.......................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy Wykonawcy)

......................................................................................
Podpis(y) i imienna(e) pieczątka(i) uprawnionej(ych)
osób(y) do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 1
............................................
(pieczęć wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.13.2015.PN pod nazwą:
Strona | 22
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OŚWIADCZENIE
W imieniu

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), tzn.:

1.
2.
3.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim
potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

..............................................., dnia ...................................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej
osób(y) reprezentującej(ych)Wykonawcę

Opracowała: Katarzyna Zielerowicz – podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwanie funduszy
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
....................................................
(pieczęć wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.13.2015.PN pod nazwą: Strona | 23
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016”

OŚWIADCZENIE
W imieniu .......................................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1
i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907 z późn. zm.)
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) uchylony
1a) uchylony
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano 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
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano 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 Strona | 24
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 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;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano 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;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
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;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
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10) wykonawców

będących

osobami

fizycznymi,

które

prawomocnie

skazano

za

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka Strona | 25
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o
którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2a.Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
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jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się Strona | 26
do ich naprawienia.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
UWAGA 1 : Jeżeli Kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, złożenie Oświadczenia oznacza, że przesłanki
zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy PZP spełnia odrębnie każdy z Wykonawców.
UWAGA 2: W zakresie wynikającym z § 3 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane w związku z art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia winno zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, a
jeżeli pospisuje je Pełnomocnik, musi on wyrażnie zaznaczyć, w imieniu którego z Wykonawcy to robi.
Oświadczenie takie może być sporządzone na jednym dokumencie, ale wówczas Pełnomocnik zaznacza, że
składając je, działa w imieniu każdego z Wykonawców składając ofertę wspólną i wymienia ich.

..........................................
miejscowość, data
………………………………………………………..
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
....................................................
(pieczęć wykonawcy)
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.13.2015.PN pod nazwą:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NALEŻENIU
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
W imieniu .......................................................................................................................
.....................................................................................................................
……………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam(y), że należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.) ...............................................................
Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej:
1. ................................................
2. .................................................
3. ................................................

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

....................................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y) uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.13.2015.PN pod nazwą:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016”
DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW


Oświadczam, że zamierzam */nie zamierzam/* przy realizacji zamówienia korzystać z
podwykonawców.



Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia
podwykonawcom ……………………….………………………….., co stanowi …………..
procentowy udział w całości zamówienia.



Nazwa i adres podwykonawcy na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b w celu wykazania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

...............................................
miejscowość, dnia

…………………....................................................
podpisy i imienne pieczątki osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
UMOWA
nr 2151.___.2015
zawarta w dniu ………………….r. w Kampinosie
pomiędzy:

Strona | 29

Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 - 085
Kampinos zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy- Monikę Ciurzyńską,
2. przy kontrasygnacie Skarbnika- Hanny Dobrzyńskiej
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ
zawarta po wyborze przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tj. ze zm.),o następującej treści:

1.

2.

§1
Przedmiotem umowy jest „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy
Kampinos w roku 2016” odpowiadającego wymaganiom
określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III i ofercie Wykonawcy.
Oferowane paliwo spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
§2

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena jednostkowa netto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca u wykonawcy
w dniu. 17.12.2015...................................................................... zł
VAT: ........................................ zł
Cena brutto: ............................. zł
Stosowany stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy …………………%
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….…….. zł
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Słownie: ............................................................................................................................... zł
Cena jednostkowa netto za 1 litr benzyny PB 95 obowiązująca u wykonawcy
w dniu 17.12.2015 …………………………………………….zł
VAT: ....................................... zł
Cena brutto: ............................ zł
Stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy ………………….……… %
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….….. zł
Słownie:..............................................................................................................................zł
2.

Oświadczamy, że proponowany przez nas upust procentowy w stosunku do ceny
detalicznej brutto każdego litra benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego wynosi
……………% i będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. Cena
obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z
podatkiem VAT.

3.

Oświadczamy, że oferowane przez nas paliwa spełniają wymagane normy, odpowiednio:
· Olej napędowy: PN-EN 590:2010.
· Benzyna bezołowiowa Pb 95: PN-EN 228:2010
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 (Dz. U. z 2008 r., Nr 221,
poz. 1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Na każde żądanie
zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość oświadczenia.

4.

Sprzedaż paliw prowadzona będzie na stacji Wykonawcy na terenie Gminy Kampinos
poprzez rozliczenia bezgotówkowe na podstawie …………………………………….

§3
Strony ustalają, że dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
2.
Umowa wygasa w następujących przypadkach:
1) w przypadku wcześniejszego zrealizowania zakupu szacowanych ilości paliw
określonych w § 2 ust. 1 Umowy z uwzględnieniem możliwych zmian wielkości
dostawy paliwa zawartych w § 4 ust. 1 Umowy. O wcześniejszym zrealizowaniu
szacowanych ilości paliwa Zamawiający powiadomi Zamawiającego;
2) w przypadku gdy, łączna wartość paliwa zakupiona przez Zamawiającego
przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 1 Umowy.
3. Wraz z rozwiązaniem umowy, wygasają roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego o dostawę pozostałej ilości paliwa, w przypadku dostawy do
zakończenia umowy ilości paliwa mniejszej niż określona w § 4 ust. 1 Umowy z
1.
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uwzględnieniem możliwych zmian wielkości dostawy paliwa zawartych w § 4 ust. 5
Umowy.
4. Zamawiający w czasie obowiązywania umowy może rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia:
1) jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową,
bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia,
ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Ocena
okoliczności nienależytego lub niezgodnego z umową jej wykonywania, jako
Strona | 31
stanowiących podstawę odstąpienia od umowy, należy do Zamawiającego;
2) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części zamówienia;
3) w przypadkach nie wymienionych w ust. poprzedzających przewidzianych w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Przepis pkt 1 zdanie 2 stosuje
się odpowiednio.

§4
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy)
litrów oleju napędowego oraz 5 000 (słownie: pięć tysięcy) litrów benzyny
bezołowiowej 95 zwany dalej „paliwami”
2. Sprzedaż paliw, o której jest mowa w ust. 1 odbywa się według następujących zasad:
1) Wykonawca jest obowiązany zapewnić ciągłość tankowania pojazdów na stacji
paliw ogólnie dostępnej, czynnej 7 dni/24h
2) zamówienie będzie realizowane poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego
w jednej stacji paliwowej Wykonawcy zlokalizowanej w...............od siedziby
Urzędu Gminy Kampinos, mierzonej po najkrótszej trasie przejazdu,
wyłącznie po drogach utwardzonych.
3) stacja paliw Wykonawcy powinna posiadać dystrybutory paliwa oraz
umożliwiać tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie (w tym
jednego pojazdu Zamawiającego).
4) dostawy paliw będą realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do pełnych
zbiorników na stacji paliw Wykonawcy
3. Dostawy paliw odbywać się będzie bezgotówkowo sukcesywnie
4. Paliwa powinien spełniać wymagania jakościowe określone W rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. 2013, poz. 1058 ze zm.). Odbiór dostarczonego przez
Wykonawcę do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo
potwierdzony wydrukami z terminala, gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania
otrzymuje kierowca Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na
stacji paliw Wykonawcy. W przypadku sprzedaży przy użyciu kart paliwowych,
kierowca Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów na stacji paliw Wykonawcy
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zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego
indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód
wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje
kierowca Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw
Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) zawiera m. in.: numer
rejestracyjny pojazdu, datę zakupu paliwa, ilość paliwa, wartość transakcji, numer
karty paliwowej.
5. Podane jak w ust. 1 powyżej ilości paliw zostały określone na podstawie
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dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są
szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na zmniejszeniu
lub zwiększeniu ilości paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość
zużycia paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie (+) (-) 20 %.
6. Rozliczenia między stronami będą dokonywane w sposób określony w §5.
7. Wykaz pojazdów Zamawiającego i jego pracowników uprawnionych do tankowania
stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo
jednostronnej zmiany powyższego wykazu.
§5
1. Warunki odbioru paliwa:
1) Rozliczenia między stronami będą dokonywane na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o potwierdzenia transakcji
otrzymywane przez Zamawiającego na stacji paliw po dokonaniu transakcji
oraz elektronicznej ewidencji transakcji prowadzonej przez Zamawiającego na
stacji paliw.
2) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże mu świadectwo jakości
paliwa;
3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa
od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna:
reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma
elektroniczna na adres: ………@............,która zostanie potwierdzona
pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie
Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy
termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu
reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania
dodatkowych informacji, w szczególności od Zamawiającego lub operatora
stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia
uzyskania tych informacji. W przypadku uznania tych reklamacji, Wykonawca
zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za
naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości, naprawienie szkody przez Wykonawcę
nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości
dochodzenia swych praw na drodze sądowej.
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4) Zamawiający może pobierać próbki dostarczanego paliwa, z zastosowaniem
następującej procedury:
a) ważność próbki ustala się maksymalnie na 1 miesiąc od daty jej pobrania,
b) Zamawiający będzie pobierał próbkę w obecności upoważnionego
pracownika Wykonawcy w liczbie nie mniejszej niż 3 (trzy),
c) pobrane próbki muszą zostać oznakowane oraz zaplombowane,
d) co najmniej jedną z oznakowanych i zaplombowanych próbek będzie
otrzymywał Wykonawca,
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e) Zamawiający sporządza protokół pobrania próbek zawierający:
- pieczęć Zamawiającego,
- numer dystrybutora, z którego pobrano próbki,
- datę pobrania próbek,
- szczegółowe opisanie sposobu pobierania próbek,
- imię, nazwisko pobierającego próbki,
- podpis przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy,
f) protokół, o którym mowa powyżej, sporządza się w dwóch egzemplarzach,
z których jeden zatrzymuje Zamawiający, a drugi egzemplarz otrzymuje
Wykonawca,
g) Zamawiający dostarczy pobrane próbki do niezależnego, akredytowanego
laboratorium, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości paliwa i
jego cech charakterystycznych,
h) jedna z próbek dostarczonych do laboratorium stanowiła będzie próbkę
kontrolną laboratorium, a pozostałe próbki przeznaczone są do badań,
i) Wykonawca pokryje koszt wykonanych badań jedynie w przypadku, gdy
jakość paliw nie będzie odpowiadała stosownym normom. W innych
sytuacjach koszt badań pokrywa Zamawiający.

1.
2.

3.

4.

§6
Sprzedaż paliwa odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy.
Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i będzie
trwał od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę
sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca do
każdej faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie
rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji
stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie, w szczególności: datę pobrania
paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto
z dystrybutora w dniu tankowania, numer karty paliwowej.
Sprzedaż paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem
płatności. Należności za dostarczone paliwa będą regulowane przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia wystawienia prawidłowej
faktury VAT Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia błędów w fakturze, termin
zapłaty faktury przedłuża się o czas, w którym Wykonawca usuwał błędy w fakturze.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy.
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5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
6. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy paliw przy użyciu kart
paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na
danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu
stałego upustu w wysokości ….. % za jeden litr paliwa (od ceny brutto)
§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na jakość sprzedawanego paliwa na okres jednego Strona | 34
miesiąca od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury
zasilającej i silniki eksploatowane w pojazdach powstałe z powodu nieodpowiedniej
jakości paliwa.
2. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku dostarczenia mu paliwa złej jakości,
uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania także na zasadach
ogólnych przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną wysokości 5%
wartości zamówienia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w razie odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną wysokości 5%
wartości zamówienia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w razie odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia strony z obowiązku naprawienia szkody na
zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.
§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest w następujących
przypadkach:
1) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jego wykonania jest korzystna
dla Zamawiającego,
2) jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jej wykonania jest
spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy i
niezawinionymi przez Wykonawcę, w szczególności siły wyższej,
3) jeśli Wykonawca zmieni podwykonawcę lub podwykonawców, a zmiana
nastąpi zgodnie z warunkami niniejszej umowy i przepisów prawa,
4) jeśli zmiana będzie dotyczyć elementów, które nie były integralną częścią
oferty.

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie
leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w
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chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie
o upadłości Wykonawcy,
1) Wykonawca realizuje sprzedaż przewidziane niniejszą umową niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy,
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4) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację sprzedaży paliw.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
1) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności – oświadczenie o odstąpieniu od
umowy musi zawierać uzasadnienie.
2) W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacyjny sprzedaży paliwa wtoku na dzień
odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane sprzedaży w zakresie wzajemnie
uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie.
3) Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o
zamiarze odstąpienia na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd
dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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