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                                                                                         Znak sprawy: ZWIK.SP.KDZ.26.07.2017 
........................................ 
pieczęć Zamawiającego 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.; dalej zwaną PZP albo 
ustawą)) 
 

„Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych  
 w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.” 

 
CPV: 23.12.10.00-2, 23.12.10.00-0. 
 
 
                                                                                           Sulęcin, dnia 07.12.2017 r. 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I. Zamawiający : 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. 
ul. Ignacego Daszyńskiego 58 , 69-200 Sulęcin. 
NIP: 4290071794,  
REGON: 365103042, 
KRS: 0000635837. 

      tel./0 95 755 46 56,   e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl 
 
II. Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie    
     przetargu nieograniczonego.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy – w punkcie dystrybucyjnym 

oleju napędowego (tankowanie do zbiorników samochodów i sprzętu, oraz do kanistrów 
Zamawiającego) w ilości nie większej niż 98 000 l. w czasie trwania umowy. 

2. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy – w punkcie dystrybucyjnym 
benzyny bezołowiowej Pb 95 do kanistrów Zamawiającego w ilości nie większej niż 3600 l. w 
czasie trwania umowy. 

3. Sukcesywny bezgotówkowy zakup na stacji paliw Wykonawcy – w punkcie dystrybucyjnym 
gazu LPG w ilości nie większej niż 1600 l. w czasie trwania umowy. 

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w razie niewykorzystania przez 
Zamawiającego całego limitu ilościowego paliw.   

5. Zapłata następować będzie w ciągu 60 dni przelewem na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę. 

6. Punkt dystrybucyjny musi znajdować się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby 
Zamawiającego.  

7. Stacja powinna umożliwiać całodobowe tankowanie zbiorników z możliwością tankowania    
     w sytuacjach wyjątkowych również w soboty, niedziele oraz święta. 
8. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe       
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     określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.08.221.1441), jak wymogi określone w normach PN-
EN 590 oraz PN-EN 228 i PN-EN 589.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy   
     niezmienionej stopy procentowej upustu (marży) od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go   
     na fakturze. 
 
V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
    Wykonawca będzie realizował zamówienie  w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.  
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków . 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy: posiadający uprawnienia do 

wykonywania działalności, tj. koncesję na obrót paliwa objętymi niniejszym zamówieniem.  
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.  

 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu    
        potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:  
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy do oferty należy załączyć: 
a)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
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, 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 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. 

1.1.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    
        Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa on: 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
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zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 
właściwym organem 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. 

3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu do oferty  
     należy załączyć:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie                        
z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

b) koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności              
w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem umowy. 

4. Wraz ze złożeniem oferty zamawiający żąda, celem potwierdzenia że stacja paliw spełnia     
     wymagania określone w SIWZ przedłożenia informacji o miejscu jej lokalizacji oraz dniach  
     i godzinach jej otwarcia.   
 
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Zamawiający             

nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert wariantowych.  

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej 
wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, 
tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana       przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny 
być parafowane przez Wykonawcę. 

8. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty 
winna     być umieszczona informacja o ilości stron.  

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.  

10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

 
11. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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12. Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób    

     umożliwiający odesłanie oferty pocztą do Wykonawcy:  
nazwa i adres Zamawiającego,  
nazwa i adres Wykonawcy.  

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy zamknąć a, następnie umieścić w kopercie 
zewnętrznej opisanej w następujący sposób:  

  Oferta na  
„Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 01.01.2018r.- 
31.12.2018r.” Nie otwierać przed dniem 20.12.2017r. , godz.: 13:00.”  

              Obie koperty po umieszczeniu w nich dokumentów należy zamknąć/zakleić w 
sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie.  

13. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.  
14. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona  

Wykonawcy bez otwierania.  
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak złożona oferta, w kopercie 
oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian z napisem   na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane.  

 
IX. Kompletna oferta powinna zawierać:  
1. Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie                        

z  załącznikiem  nr 2 do SIWZ.  
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone zgodnie                          

z załącznikiem  nr 3  do SIWZ.  
4. Zestawienie karty charakterystyk oferowanych produktów ( olej napędowy i benzyny 

bezołowiowej PB 95 oraz gazu LPG)   w języku polskim. 
5. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia 
o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego.  

7. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. VII niniejszej SIWZ 
 
X. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. 
     Zamawiający przewiduje pisemny i elektroniczny sposób kontaktowania się Wykonawców           

z Zamawiającym. Dane adresowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji                    
w Sulęcinie Spółka z o.o., ul. Ignacego Daszyńskiego 58 , 69-200 Sulęcin, tel./95 755 46 56, 

     e-mail : sekretariat@zwiksulecin.pl 
     Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Potwierdzenie odbędzie się faksem zwrotnym w postaci 
pierwszej strony pisma     z adnotacją potwierdzającą datę otrzymania lub za pomocą poczty 
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elektronicznej w postaci wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie 
wiadomości. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający podaje godziny 
urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 700 do 1400.  

Ofertę można wraz z załącznikami  złożyć tylko w formie pisemnej. 
1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej     
     Zamawiającego: www.zwiksulecin.pl. 
2. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Prezes Zarządu Wiesław Zbiorczyk. 
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 
XI. Informacje dodatkowe. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/wadium – niewymagane. 
5. Postanowienia umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
6. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI Pzp.  

6.1. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 
d) opisu przedmiotu zamówienia, 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
6.2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.  
6.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6.4. Odwołujący wykonawcy przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę  
Odwoławczą orzeczenia. 

6.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania    
       odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
6.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

 
7. Niniejszą Specyfikację można odebrać na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:  
     Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Ignacego Daszyńskiego 58,      
     69-200 Sulęcin, pok. nr 2 – lub drogą pocztową. Specyfikacja jest bezpłatna. 
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8. Załącznikami do niniejszej Specyfikacji są: 
a) Wzór Oferty (załącznik nr 1). 
b) Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2). 
c) Oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3). 
d) Wzór umowy (załącznik nr 4). 

 
XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 
XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 58,  69-200 Sulęcin.  sekretariat – pok. Nr 3,  
     w terminie do dnia 20.12.2017.r. do godz. 12:00  
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sulęcinie przy ul. Daszyńskiego 58, 

w pokoju nr 2, w dniu 20.12.2017 r. o godz. 13:00. 
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

 
XIV. Obliczanie ceny oferty  
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 1 do SIWZ  

i wpisana do Formularza oferty .  
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty, w tym 

podatki i daniny publiczne za wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w 
SIWZ.  

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie przedstawi cenę kompletną, jednoznaczną, z rozbiciem 
na cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) ujęto cyfrowo i słownie. 

4. Jako cenę wykonawca poda średnią cenę jednego litra benzyny bezołowiowej i oleju 
napędowego (z osobna) stosowaną przez niego w okresie 1 miesiąca przed dniem złożenia 
ofert. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w ujęciu procentowym wysokość upustu jaki będzie 
przysługiwać Zamawiającemu od ceny 1 litra paliwa. Upust jest niezmienny przez cały okres 
umowy.  

 
XV. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zsumowana średnia cena 1 litra benzyny bezołowiowej i oleju napędowego po upuście -

100%. 
 

XVI. Udzielenie zamówienia  
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej 
specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

 
2. wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę wykonawcy, jego 
siedzibę, adres a także inne informacje wymagane podane w art. 92 ustawy PZP.  

 
3. Zamawiający i Wykonawca zawrą umowę zgodną z załącznikiem nr 4 do SIWZ.  

4. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę w terminie wyznaczonym przez tego pierwszego, z 
tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 
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5. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej.  

 
   
Sulęcin 07.12.2017 r.                                                                       (-) PREZES ZARZĄDU 
                                                                                                               WIESŁAW ZBIORCZYK 
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Załącznik nr 1  

..................................................  
pieczęć oferenta  

 Znak sprawy   
O F E R T A  

na wykonanie usługi:  
„Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa (ON, benzyna bezołowiowa Pb 95 i LPG)                 
w ilości 98 000 l. ON i 3600 l. benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz 1600 l. gazu LPG wraz    
z możliwością bezgotówkowego zakupu materiałów eksploatacyjnych do samochodów ( 
płyn do chłodnic, olejów, płyn do spryskiwaczy, wycieraczek, itp.) w okresie 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r.  
  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem Umowy i nie wnosimy do nich 
Zastrzeżeń, jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania Umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.   
Ceny paliwa będą się zmieniać zgodnie ze zmianami cen detalicznych netto na tablicy 
ogłoszeń cen Wykonawcy. (podwyżka, obniżka).   
  
Od obowiązujących na dzień tankowania detalicznych cen netto paliw odliczamy stałą marżę 
detaliczną od cen obowiązujących w punkcie dystrybucyjnym naszej stacji paliw – Sulęcin  
w wysokości : …………………………..  
  
dla oleju napędowego  -                        ,  
  
dla benzyny bezołowiowej Pb 95 -                  , 
 

     dla gazu LPG -                               .   
  
 oraz składamy niniejszą ofertę.  
  

I. Średnia cena netto oleju napędowego ON w ciągu ostatniego miesiąca przed dniem złożenia 
niniejszej oferty wynosiła:  

  
- cena netto: ................... zł/1 l. (słownie..........................................................................)  
  
- podatek VAT: .................zł (słownie .........................................................................)  
  
- cena brutto: ..................zł/1 l. (słownie .........................................................................),  
  
   po 
upuście:    
   
[…………
….]  
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II. Średnia cena netto benzyny bezołowiowej Pb 95  w ciągu ostatniego miesiąca przed   
    dniem  złożenia niniejszej oferty wynosiła  

- cena netto: ....................zł/1 l. (słownie .........................................................................)  
  
- podatek Vat: .................zł. (słownie .........................................................................)  
  
- cena brutto: ..................zł/1 l (słownie .........................................................................),  po 
upuście:  
[………...] 
 

 III. Średnia cena netto gazu LPG  w ciągu ostatniego miesiąca przed  dniem  złożenia       
      niniejszej oferty wynosiła   

- cena netto: ....................zł/1 l. (słownie .........................................................................)  
  
- podatek Vat: .................zł. (słownie .........................................................................)  
  
- cena brutto: ..................zł/1 l (słownie .........................................................................),  po 
upuście:  
[………...] 

 
W załączeniu przedstawiamy zestawienie średnich cen obowiązujących w ciągu ostatniego 
miesiąca.  
  

IV. Tankowanie odbywać się będzie w naszym punkcie dystrybucyjnym w   
 

 
ul………………………………………………………………………........
......  
  

V. Tankowanie odbywać się będzie bezgotówkowo. Należność będzie pokrywana przez 
Zamawiającego na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę z dołączonymi 
dokumentami (oryginałami) potwierdzającymi ilość zakupionego paliwa.  

  
Forma płatności – przelew.  
Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.  
  

VI. Złożoną ofertą pozostajemy związani 30 dni od dnia składania ofert.  
  
  

 miejsce i data                
 pieczątka i podpis osoby 

upoważnionej  
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                                  Załącznik nr 2  
  
Nazwa i adres wykonawcy:  
……………………………..  
……………………………..  
……………………………..  
  
  
  

             OŚWIADCZENIE  
    

  
  
  
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam że:  
  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia;  

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
  

   

  

  
  
  
  
  
  

 ……………………dnia………..                        
                 ……………………..  
                   (podpis upoważnionego wykonawcy  
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                                                              Załącznik nr 3  

Nazwa i adres wykonawcy:  
………………………………  
………………………………  
………………………………  

                               Oświadczenie  
  

Oświadczam, że znana jest mi treść przepisów art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w myśl, których wyklucza się:  
  

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia;  

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z 
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z  
2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca        
1997 r. - Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) 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);  

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.  

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej  

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić  
wymaganych dokumentów;  

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  



 12

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu;  

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o  
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z  
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;  

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.  

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.  
  

  
             …………………dnia………….                                      …………………………..  

                                           
                                                    (podpis upoważnionego wykonawcy)  
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                                     Załącznik nr 4 

 
W Z Ó R 

          
UMOWA NR  …. / ZWiK / 2017  

  
Znak sprawy ZWiK/SP/…../2017  

  
zawarta w Sulęcinie w dniu ……………  
  
  
pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. 
ul. Ignacego Daszyńskiego 58,   69-200 Sulęcin  NIP: 429-00-71-794, 
REGON: 365-10-30-42,  KRS: 0000635837.  
Kapitał Zakładowy: 977 000,00 zł. reprezentowanym przez: 
Wiesław Zbiorczyk – Prezes Zarządu zwanym dalej 
„Zamawiającym”  
  
a  
„EVORA” spółka z o.o.  ul. Poznańska 4 ; 69-200 Sulęcin  
 ………….. ………………… 
 
reprezentowanym przez: …………………. …………  
  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
  
  

§ 1.  
  

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa na 

warunkach określonych niniejszą umową.  
2. Łącznie ilość zakupionego przez Zamawiającego w okresie trwania niniejszej umowy 

paliwa nie przekroczy:  

a) 98 000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) litrów oleju napędowego ON;  
b) 3600 (trzy tysiące sześćset) litrów benzyny bezołowiowej 95.  
c) 1600 ( tysiąc sześćset) litrów gazu LPG. 
  

3. Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych następować będzie sukcesywnie, zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

  
4. Nie zrealizowanie przez Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego, o którym mowa w 

ust.2, w okresie obowiązywania niniejszej umowy – nie rodzi po stronie Wykonawcy 
roszczenia o jego wykonanie w pełnej wysokości.  
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§ 2.  
  
OBOWIĄZKI STRON  

  
1. Realizacja Umowy odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy, punkt dystrybucyjny 

wskazany w ofercie Wykonawcy.   
  
2. Tankowanie paliw do zbiorników samochodów, sprzętu i urządzeń technicznych lub 

karnistrów Zamawiającego odbywać się będzie w punkcie dystrybucyjnym Wykonawcy, o 
którym mowa w ust.1 w miarę potrzeb. Transport kanistrów z i do miejsca ich 
przeznaczenia odbywać się będzie na koszt i środkami transportu Zamawiającego.  

  
3. Każdorazowy zakup Wykonawca odnotowuje w swoim systemie wystawiając        

potwierdzenie typu WZ lub zapisane w pamięci kart paliwowych z mikroprocesorem 
zabezpieczonych kodem Pin indywidualnym dla każdej karty z wymaganymi danymi:  

a) nr rejestracyjny pojazdu lub nazwa ( w przypadku tankowania do kanistrów) podana             
przez upoważnioną do zakupu osobę Zamawiającego,  

b) dane osoby dokonującej zakupu potwierdzone jej podpisem.  
  
5. Upoważnionymi przez Zamawiającego zarówno do tankowania jak i zakupów są osoby 

wymienione w załączniku do niniejszej Umowy i tylko na rzecz tych osób Wykonawca 
może dokonywać sprzedaży paliw i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego, 
pod rygorem odmowy zapłaty.  

  
 

§ 3.  
  
WYNAGRODZENIE  

  
Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego cenę detaliczną netto, zawierającą 
jednostkowe ceny paliwa oddzielnie dla ON i Pb 95 przeliczone wg ceny Netto 
obowiązujące na dzień tankowania na tablicy cen Wykonawcy pomniejszone o rabat w 
wysokości wskazanej w ofercie.  

Wartość marży w okresie trwania umowy nie ulegnie zmianie.  
  

  
  

§4.  
  

WARUNKI PŁATNOŚCI  
1. Strony dokonywać będą rozliczenia należności z tytułu tygodniowego, lub w okresach 

rozliczeniowych od 01 do 15 każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego  
miesiąca  zakupu na podstawie zbiorczych faktur VAT zawierających zestawienie osobno  
na każdy pojazd i sprzęt przez Wykonawcę. Każda faktura musi zawierać dane 
dokumentów na podstawie których została wstawiona tj. numery WZ  lub inne o ile 
dotyczy.  

2. Brak potwierdzenia dokonania zakupu, lub potwierdzenie przez osobę nieupoważnioną 
przez Zamawiającego skutkować będzie nie przyjęciem faktury oraz odmową jej zapłaty 
przez Zamawiającego.  
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3. Zapłata należności, o której mowa w ust.1 następować będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy:   
[…]  

  
4. Ustala się 60 - dniowy termin płatności faktur, licząc od dnia przyjęcia przez      

Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy.  
5.   
  

§ 5.  
  
  

CZAS TRWANIA UMOWY  
  
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12-2018.  
  
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach uprzedzając pisemnie Wykonawcę o 
powyższym fakcie.  

  
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,     w 

przypadku:  
a) udokumentowanego potwierdzenia złej, jakości sprzedawanych przez Wykonawcę paliw.  
b) likwidacji lub dłuższego niż 3 dni zamknięcia stacji paliw Wykonawcy,   
c) podniesienia marży detalicznej stosowanej przez Wykonawcę w stosunku do 

Zamawiającego.  
  
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny  w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.  
  

 
§ 6.  
  

KARY UMOWNE.  
  
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości  […] zł, 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kare umowną w wysokości […] zł, za brak paliwa w 
punkcie dystrybucji w dniu tankowania. Kara nie zostanie naliczona jeżeli wykonawca 
zapewni paliwo zastępcze np.; (Pb 98) w cenie detalicznej (Pb 95) z zachowaniem 
pozostałych warunków umowy bez zmian.  

      
3. Postanowienia ust.1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od          

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość          
poniesionej szkody przekroczy wysokość kary umownej.  
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§ 7.  

  
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.  
4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron umowy.  
  
  
  
  
  
Wykonawca                                                                                                        Zamawiający   
 


