
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

        O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  NA:

        
Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku

     Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

        

Chojnów, dnia 29.11.2016 r.      
 Zatwierdził:

Dyrektor CHZGKiM

Inż. Edward Kośnik



1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
tel.    76  81-88-370   lub   76  81-88-371
fax    76  81-88-372
e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
Dni i godziny pracy Zamawiającego : od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 – 15:00
Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania:
1. zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2016 r.
2. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
3. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Drzymały 30 w dniu 02.12.2016 r. 

2)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo
zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia art.10 ust.1 oraz art. 39-44 ustawy prawo zamówień
publicznych.
3.  Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  z wykonawcami:
Małgorzata Sudorowska  -  Kierownik OBM  tel.  76 8188 370 (wew. 10), 530 726 221

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny  Słownik Zamówień :
  
CPV :  09134100-8 /olej napędowy/
CPV :  09132100-4 /benzyna bezołowiowa 95/

Sukcesywne  dostawy  paliw  płynnych  wg  potrzeb   wynikających  ze  zużycia  przez  pojazdy
zamawiającego:

1. olej napędowy w szacunkowej ilości do  33 450,00 litrów
2. etylina 95 w szacunkowej ilości do  700,00 litrów

Dostawca  będzie  dostarczał  produkty  spełniające  wymogi  jakościowe  wynikające
z obowiązujących przepisów /potwierdzeniem będą świadectwa jakości/;

Wykonawca  zamówienia  będzie  dostarczał  przedmiot  zamówienia  Zamawiającemu na  zasadzie
tankowania do zbiorników  pojazdów Zamawiającego;

Sposób tankowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy  wykaz  pojazdów  upoważnionych  do  tankowania  oleju
napędowego i benzyny  wraz z  wykazem  osób upoważnionych do pobierania oleju  napędowego
do maszyn i urządzeń  oraz do pojemników.

Miejsce  dostawy przedmiotu zamówienia:   w stacji  paliw u Wykonawcy w odległości  nie
większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający  zastrzega,  że  termin  płatności  nie  może  być  krótszy  niż  14  dni  od  daty
otrzymania faktury.

mailto:zamowieniapubliczne@chzgkim.pl


Zakres zamówienia : 

1.  Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę oleju napędowego  (ON)      -  do  33 450,00 litrów
- dostawę benzyny bezołowiowej 95    -  do   700,00 litrów

2.  Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi  i jako takie nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych
faktycznie  zakupionych  przez  zamawiającego  w toku  realizacji  umowy,  w  sprawie  niniejszego
zamówienia publicznego

Informacja  dotycząca  składania  ofert  częściowych,  wariantowych,  udzielania  zaliczek  na
poczet wykonania zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacja dotycząca możliwości powierzenia części robót podwykonawcom:

Wykonawca wszystkie roboty obejmujące zamówieniem będzie wykonywał we własnym zakresie,
bez powierzania części dostaw podwykonawcom.

4)   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 

5) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one okreslone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 

Warunki udziału w postępowaniu : 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający  stwierdzi,  iż  Wykonawca  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, jeśli wykaże on, że :
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 



płynnymi zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (tj. Dz. U. 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 
10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) Nie spełnienie 
warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania z zastrzeżeniem art.26 ust.3 
ustawy Pzp.

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, jeśli wykaże on, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  100 000,00 PLN.

Zamawiający  stwierdzi,  iż  Wykonawca  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że : 
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada stację paliw wyposażoną w dystrybutory
umożliwiające  tankowanie  paliw  objętych  zamówieniem  w  odległości  nie  większej  niż  5  km
od  siedziby  Zamawiającego  (Chojnowski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,
ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów). Na formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany jest podać
adres stacji paliw i odległość stacji paliw od siedziby zamawiającego.

5a) PODSTAWY WYKLUCZENIA,O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie :
a)  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
b)  art.  24  ust.  5  pkt  2  ustawy Pzp-  który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c)  art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji,  o którym mowa w art.  3 ust.  1 pkt  1-4,  co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13  i  14  oraz  16-20  Pzp,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody
wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za
doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz
współpracę z organem ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  Wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zaka ubiegania się  o  udzielenie  zamówienia oraz nie  upłynął  określony w tym



wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 Pzp. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 prawo zamówień publicznych Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podstawie art.  24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.  5, może przedstawić dowody na to, że
podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności
udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczycnienie  pienieżne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące
wyjaśnienie  stanu faktycznego oraz  współpracę z  organami  ścigania  oraz podjęcie  konkretnych
środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania
dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprwidłowemu  postępowaniu
wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie wpłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do
wykonywania określonej działałności Zamawiający żąda od Wykonawcy : 
a)  Aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  paliwami
płynnymi  zgodnie  z  art.  46  ust.1  pkt.3  ustawy z  dnia  02.07.2004  r.  o  swobodzie  działalności
gospodarczej  (tj.  Dz.  U.  2010r.  Nr  220  poz.  1447  z  późn.  zm.)  oraz  art.  32  ustawy  z  dnia
10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający żąda od Wykonawcy : 
a)  Dokumentów  potwierdzających,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia   na  sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj.  w wysokości  100 000,00 zł
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego
dokumentu,  zamawiający  dopuszcza  złożenie  przez  wykonawcę  innego  dokumentu,  który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postepowaniu  (art. 26 ust. 2 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

W celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia  Wykonawcy z udziału w  postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumenatu potwierdzającego,  że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.



b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego albo  innego dokumentu  potwierdzającego,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezoieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,
wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem terminu  składania  ofertlub  innego
dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w
sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami,  w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp;
d)  Oświadczenia  wykonawcy  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA !
Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwojuz dnia 26 lipca 2016 r. składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Oferta  winna  zawierać  wszystkie  wymagane  niniejszą  specyfikacją  dokumenty,  oświadczenia
i załączniki, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika.
Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  wymaganych  oświadczeń,  dokumentów  lub  dokumenty  są
niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  uzasadnione  wątpliwości,  Zamawiający  wzywa
Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie  wskazanym.  Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  w  terminie  brakujących  dokumentów,  oferta
podlega odrzuceniu. 

W  przypadku  podpisania  oferty  przez  umocowanego  pełnomocnictwem  przedstawiciela
Wykonawcy  do  oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  w  oryginale lub  w  postaci  kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  Wykonawcę  dokumenty  będą  budzić
wątpliwości  Zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
 
1.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 5 pkt 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od
wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  składa  dokument  lub  dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2. Jeżeli  wykonawca w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osobę, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym



mowa w   § 5 pkt 2 - 4  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie
wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
3. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed terminem składania ofert. 
4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7)  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. 
Forma  pisemna  zastrzeżona  jest  dla  złożenia  oferty  wraz  z  wymaganymi  załącznikami/
oświadczeniami. 

Osoba upoważniona do porozumiewania się Wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     
tel. 76 81 88 370  (wewn.10), tel. kom. 530 726 221

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

1.  Pisemnie   -   na  adres  Zamawiającego:  Chojnowski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej  w Chojnowie, Drzymały 30,  59-225 Chojnów
2. Za pośrednictwem faksu:  nr  76 891 88 372
3. Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl   

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane
będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie.

8) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

9) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1.  Termin związania ofertą  wynosi 30 dni.
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania



ofertą,  z tym że Zamawiający może tylko raz,  co najmniej na trzy 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.

10) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz następujące warunki dodatkowe :

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta  musi  być  sporządzona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,
w sposób zapewniający pełną czytelność, 
3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy.  Jeżeli  osoba  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie  pełnomocnictwa,  to
pełnomocnictwoto musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi  zostać dołączone do oferty i  musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7.Oferta  powinna  zawierać:  imię,  nazwisko,  nazwę  (firmę)  i  dokładny  adres  wykonawcy,
nr telefonu, nr faksu,adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,
8.Dokumenty  powinny  być  sporządzone  zgodnie  z  przedstawionymi  przez  Zamawiającego
wzorcami - załącznikami do  niniejszej specyfikacji,
9.Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach, jeżeli zabraknie
miejsca należy dołączyć dodatkowe strony
10.Zaleca  się,  aby wszystkie  strony były ponumerowane w miejscu  do  tego przeznaczonym w
prawym górnym rogu na każdej stronie
11.Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",
12.Wszystkie strony  oferty  należy  zaopatrzyć  własnoręcznym  podpisem  Wykonawcy  lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjasnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
14.Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie
błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
15.Ofertę należy umieścić  w nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie wewnętrznej  (opieczętowanej)
w taki  sposób,  aby nie  budziło  to  żadnych  wątpliwości,  co  do  możliwości  jej  wcześniejszego
otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione,  na kopercie należy umieścić
napis:
„Nie otwierać przed dniem  12.12.2016 r., godz. 1230 ”

Na kopercie   zewnętrznej   należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:

       „OFERTA PRZETARGOWA  na :

Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku””.

Nie otwierać przed dniem 12.12.2016 r., godz 1230  oraz dokładny adres Wykonawcy

16 .Jeżeli  Wykonawca chce wycofać ofertę,  która została wcześniej  złożona,  to składa pisemne



oświadczenie o wycofaniu swojej oferty:

„ COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ  na :

Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku””

Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

 
17.Jeżeli  Wykonawca  chce  dokonać  modyfikacji  (zmian)  w  ofercie,  która  została  wcześniej
złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w
kopercie z naniesionym dodatkowym napisem:

   " ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ  na :

Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku””

Nie otwierać przed dniem 12.12.2016 r., godz. 1230"

Wykonawca może zmienić ofertę przed terminem do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawartych w niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
treści SIWZ. 

11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:  
siedziba   Zamawiającego:  Chojnowski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,
ul. Drzymały 30; II piętro,  pok. nr 1 (sekretariat), w godzinach 8.00 - 15.00
2. Termin składania ofert upływa w dniu :  12.12.2016 r., o godz. 1200

3.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  12.12.2016  r.,   o  godz.  1230 w  siedzibie  Zamawiającego
tj.  Chojnowski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  ul.  Drzymały  30;  II  piętro,
pok. nr 4;
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
5. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
6. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności : 
- oferty z napisem : " ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ  na :
Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku”
- oferty z napisem : „ COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ  na :
Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku”
- pozostałe oferty 
7. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust.
2 Pzp.
8.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający zamieszcza  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące :
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych
w ofertach.



12) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Na ceny ofertowe brutto za 1 litr oleju napędowego, etyliny 95 składa się:
a) cena jednostkowa poszczególnych produktów obowiązująca na dzień  07.12.2016 r. na dystrybutorze na
stacji paliw;
b) podany w ofercie stały rabat cenowy  będzie obowiązywał w całym okresie ważności umowy i będzie
pomniejszał cenę jednostkową netto obowiązującą w dniu tankowania na wybranej stacji paliw;
c) wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne
koszty wynikające z realizacji przedmiotu  zamówienia;
d) stawka podatku VAT  jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług ( DZ. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)

13)  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował nastepującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

KRYTERIUM WAGA (1% = 1 pkt)

Cena  
a) cena jednostkowa za olej napędowy 55 % 
b) cena jednostkowa za etylinę Pb 95 5 %
Rabat 
a) rabat za olej napędowy 30 %
b) rabat za etylinę PB 95 10 %

Ocena ofert  w zakresie  przedstawianych  wyżej  kryteriów zostanie  dokonana wg następujących
zasad :

Cena 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium
wynosi :
a) przy cenie jednostkowej za olej napędowy – 55 pkt
b) przy cenie jednostkowej za etylinę PB 95 – 5 pkt

Oferta z ceną najniższą za olej napędowy otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe 
proporcjonalnie mniej wg wzoru:

        C min

C 1  = ............................. x 55
                     C oferowana

gdzie : 
C 1 – Wartość punktowa ceny za olej napędowy
C min – Cena jednostkowa za olej napędowy najniższa z oferowanych
C oferowana   - Cena oferowana za olej napędowy

Analogicznie będą wyliczone ilości punktów dot. cen w ofertach za etylinę Pb 95 ( C2 ).



Rabat

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium
wynosi :
a) 30 pkt – w przypadku rabatu oleju napędowego
b) 10 pkt – w przypadku rabatu etyliny PB 95

Oferta z największym rabatem za olej napędowy otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe
proporcjonalnie mniej wg wzoru:

                      R b

R 1 = ................................. x 30
R n

gdzie : 
R1 – Wartość punktowa w kryterium "rabat oleju napędowego"
R b – Rabat oleju napędowego badanej oferty
R n – Największy zaoferowany rabat oleju napędowego

Analogicznie będą wyliczone ilości punktów dot. rabatu etyliny  Pb 95 ( R2 ).

Łączna punktacja 

W każdej ofercie punkty końcowe wyliczone w każdym kryterium zostaną zsumowane wg wzoru :

W = C1 + C2 +  R1 + R2

gdzie :
W – Wartość punktowa badanej oferty
C1 - Wartość punktowa w kryterium "cena za olej opałowy"
C2 – Wartość punktowa w kryterium "cena za etylinę Pb 95"
R 1– Wartość punktowa w kryterium "rabat oleju napędowego"
R 2 – Wartość punktowa w kryterium "rabat etyliny Pb 95"

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać  udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.

Jeżeli  nie  można  wybrać  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji,  zamawiający spośród tych ofert  wybiera ofertę z
najniższą  ceną,  a  jeżeli  złożone  zostały  oferty  o  takiej  samej  cenie,  zamawiający  wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych.
Wykonawcy,  składając  oferty dodatkowe,  nie  mogą zaoferować cen wyższych niż  zaoferowane
w złożonych ofertach. 

14)    INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ



DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY W  CELU  ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  umowa  z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta
w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.
2.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki Art. 94 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3.  O  miejscu  i  dokładnym  terminie  zawarcia  umowy  Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi
wybranego Wykonawcę.
4.  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  zostanie  wybrana,  będzie  uchylał  się  od zawarcia  lub nie
wniesie 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.

15)  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16)  I  STOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO
WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 4

17)   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez  zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty określonej na
podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy. 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Formularz oferty zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i braku wykluczeniu w postępowaniu zał. nr 2
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. zał. nr 3
4. Projekt umowy zał. nr 4



Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………..........................………

……………………………………………………………………………………..........................…………….

Adres  wykonawcy……………………………………………………………………..........................……….

…………………………………………………………………………………………...........................………

Numer telefonu / fax ………………………………………………………………........................……………

Adres e-mail .........................................................................................................................................................

NUMER  REGON ................................................................................................................................................

NUMER NIP ........................................................................................................................................................

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na: 

„Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku”

Dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

L.P
Przedmiot
dostawy

Cena za 1 litr
przed rabatem

netto*

Cena za 1 litr
przed rabatem

brutto*
Rabat

%

Cena za 1litr
po rabacie

netto 

Cena za 1 litr
po  rabacie

brutto 

1 2 3 4 5 6 7

1. Olej napędowy

2. Etylina 95

* uwidoczniona na liczniku dystrybutora wykonawcy w dniu  07.12.2016 r.

1.Cena ofertowa (cena sprzedaży brutto) przedmiotu zamówienia  wynosi…………………… za 1l oleju 

napędowego.

2.Cena ofertowa (cena sprzedaży brutto) przedmiotu zamówienia  wynosi……………………za 1l etyliny 95

(wskazany  rabat  -  upust)  jest  stały   przez  cały  okres  realizacji  zamówienia,  zawiera  wszelkie  koszty

związane z realizacja zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające

z  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową)

Proponowany termin płatności  (nie krótszy niż 14 dni) .........................................................

Adres stacji paliw ...........................................................................

Odległość stacji paliw od siedziby Wykonawcy .........................................................



3.Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest 

Pan / i / ...................................................................................................

tel. Kontaktowy .......................................................................................

4. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy uwag  do jej treści

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7. Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się

z ……............ stron.

 ………….......………………

        (miejscowość i data) 

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

                                                                                       (podpis Wykonawcy)



         Załącznik nr 2

……………………………………..

………………………………….…..

………………………………..…….

(Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA :

„Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku”

1.  Oświadczam(y),  że  nie  później  niż  na  dzień  składania  ofert  spełniam(y)  warunki  udziału

w postępowaniu, które dotyczą :

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

………….......………………

        (miejscowość i data) 

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

                                                                                       (podpis Wykonawcy)

2. Oświadczam (y), że nie podlegam (y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,

z późn. zm.)

Oświadczam (y), że nie podlegam (y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,

z późn. zm.)

………….......………………

        (miejscowość i data) 

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

                                                                                       (podpis Wykonawcy)



3. Oświadczam (y), że  podlegam (y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.

5 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt

13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:

1) ……………………………………………………………………………………....

2) ………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………………………..

5) ………………………………………………………………………………………..

(należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art.

24 ust.  1  pkt  13 i  14 oraz 16-20 lub ust.  5  Pzp oraz podać dowody,  że  podjęte  przez niego środki  są

wystarczające do wykazania jego rzetelności)

………….......………………

        (miejscowość i data) 

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

                                                                                       (podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić



        Załącznik nr 3

……………………………………..

………………………………….…..

………………………………..…….

(Nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z 

DNIA 16 LUTEGO 2007 ROKU O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

(Dz.U. z 2015 poz. 184 z póżn zm)

Składając  ofertę  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia   publicznego prowadzonego w trybie  przetargu

nieograniczonego na :

 
„Dostawę paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2017 roku”

oświadczam, że:

* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której
wchodzą następujące podmioty:

Lp. Nazwa Adres
1

2

3

………….......……......…….......……

        (miejscowość i data) 

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

                                                                                       (podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! 
Niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



                    Załącznik nr 4

UMOWA   - projekt

zawarta  w dniu                           r.  w siedzibie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie ,ul. Drzymały 30 pomiędzy Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej działającym w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów reprezentowanym przez:

     1.  Dyrektora                                      
     2. Główną Księgową                        
        
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

w  wyniku  postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r.,  poz. 2164
ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

1.Wykonawca  oświadcza, że prowadzi  działalność gospodarczą  - w zakresie sprzedaży paliwa.
Załączniki:
a)  
b)  
          
2.Zamawiający  oświadcza, że kupuje paliwa na potrzeby własne.

§  2

Realizacja zamówienia  :    01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§  3

1.Dostawa zamówionego paliwa - oleju napędowego (do  33 450,00 l), etyliny 95 (do 700,00 l) następować
będzie na Stacji  Paliw…………………………… bezpośrednio do pojazdów i  pojemników do maszyn i
urządzeń zgodnie z załącznikiem  nr 1 do umowy.

Wykaz  pojazdów  Chojnowskiego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  upoważnionych
do  tankowania  oleju  napędowego  i  olejów  silnikowych  oraz  etyliny  95  i  98  wraz  z   wykazem  osób
upoważnionych  do pobierania oleju   napędowego do maszyn i urządzeń, do pojemników. 

2.Wykonawca zapewnia Zamawiającego :
-   o  dobrej  jakości  oferowanych  do  sprzedaży produktów i  ich  zgodności  z  aktualnie  obowiązującymi
wymaganiami  jakościowymi  dla  paliw  ciekłych  i   przepisami  o  systemie  monitorowania
i kontrolowania jakości paliw;
-  o ich zgodności z aktualnymi normami technicznymi - załącza świadectwo jakości  (nie mniej niż jeden
raz w miesiącu). 
3.W razie sprzedaży paliwa o niewłaściwej jakości Wykonawca  zobowiązuje się  do:



- wymiany paliwa na paliwo o właściwej jakości;
- zapłaty za naprawy, remonty pojazdu spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa.
4.Stwierdzenie  niewłaściwej  jakości  paliwa  odbędzie  się  poprzez  badanie  paliwa  w  specjalistycznej
placówce. Koszty tego badania pokryje Wykonawca w razie potwierdzenia faktu na złą jakość paliwa.

§  4

1.Zamawiający  ma  prawo przeprowadzić  na koszt  Wykonawcy  do trzech  razy w roku (wyrywkowo)
kontrolę jakości dostarczanego oleju napędowego i etyliny.
2.W chwili pobierania próbek Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wykonawcę.
3.Analizę pobranych próbek przeprowadzi uzgodnione przez strony niezależne laboratorium.

                                                          
                                                                        §  5

1.Zgodnie ze złożoną ofertą  z dnia   …………….. 
a) cena za 1 litr oleju napędowego……..……..zł. netto + podatek VAT………..…
co daje brutto ……..……..zł, stały rabat (upust) wynosi……..………
b) cena za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95…..……zł. netto + podatek VAT…..………
co daje brutto ……..……..zł, stały rabat (upust) wynosi……..………

Przedmiot

dostawy

Cena za 1 litr

Przed rabatem

netto

Cena za 1 litr

przed rabatem

brutto

Rabat

%

Cena za 1 litr

po rabacie

netto

Cena za 1 litr

po rabacie

brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Olej napędowy

Etylina 95

2.Szacunkowa wartość   umowy:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
wyliczona w następujący sposób:
przewidywana ilość oleju napędowego 33 450,00 l x cena jednostkowa wynikająca z oferty
przewidywana ilość etyliny 95                 700,00 l x cena jednostkowa wynikająca z oferty
3.Ceny  te  mogą  ulec  zmianie   przy  każdorazowej  podwyżce/obniżce  dokonane  j  na  dystrybutorze
w wybranej stacji,  z uwzględnieniem stałego  rabatu określonego  w ofercie Wykonawcy ( kolumna 4 )
stanowiącej załącznik do umowy.
4.Ceny  określone  w  ust.  1  obejmują  wszystkie  koszty  związane  z  ich  wykonaniem  w  tym
w  szczególności: koszty transportu, załadunku i rozładunku.
5.Wykonawca  będzie  dostarczał  Zamawiającemu  miesięczne  zestawienia  cen  obowiązujących  na
dystrybutorze (do dnia 10-ego następnego miesiąca).
6. Zmiana cen zakupu udokumentowana w powyższy sposób nie będzie wymagała zmiany umowy.

§  6

Cena dostawy obejmuje wszelkie płatności  i  opłaty związane z wykonaniem przedmiotu dostawy,  które
pokrywa Wykonawca.
                  

                                                     



                                                                                   § 7   

1.Zamawiający  regulować  będzie  należności  w  terminie  ….………   dni   od  daty  otrzymania  od
Wykonawcy  faktury za dostarczony towar.
2.Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę  raz w tygodniu.
3.Należność płatna będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w :
.................................................................................................................................

§  8
Wykonawca oświadcza że posiada NIP :
                                                    REGON  :

§  9

Zamawiający oświadcza, że posiada  NIP:     
                                                         REGON:      

§ 10

W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  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 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach.

§ 11

1.Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w razie:
a) sprzedaży paliwa o złej jakości
b) nieudokumentowania /nie uzasadnienia ewentualnej podwyżki cen/
c) nieuzasadnionej zmiany ceny

§  12

W sprawach nie uregulowanych  niniejsza umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu  cywilnego
oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

§ 13

Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

§ 14

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Oferta z dnia   ……………             r. zawierająca:
1. Formularz ofertowy z cenami netto i brutto
2. Koncesja  na obrót paliwami ciekłymi
    z dn.                           /kserokopia/
3.Odpis z KRS 

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca
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