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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z późn.zm.) o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie
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na dostawę pn.:

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego
w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019r.”
Kody CPV:
09132000-3 - Benzyna
09134000-7- Oleje napędowe

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.
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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie,
tel. 74 8661926, faks 74 8661351, www.kudowa.pl, http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)
1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowany jest skrót SIWZ
należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z
późn.zm.)
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych odpowiadających nomie DIN/PN EN
228 dla benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN 590 dla paliw oleju napędowego i przepisom
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U z 2015 r. poz.1680) oraz odpowiednio normami: PN-EN 228:2013; PN-EN 590:2011
do pojazdów i sprzętu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, określonych w wykazie sporządzonym przez
Zamawiającego w formie załącznika do umowy, na zasadzie bezpośrednich i bezgotówkowych tankowań
do zbiorników jak również do kanistrów przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w punkcie
dystrybucji paliw Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta Kudowa-Zdrój, czynnym 7 dni
w tygodniu 24 godziny na dobę wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniającymi uwarunkowania rynkowe sterowane
zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i
polityki fiskalnej państwa a w szczególności z kosztami VAT, podatku akcyzowego, ubezpieczeń oraz
zastosowanych upustów.
Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 31.12.2019 roku.
W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej ilości 35 650 litrów,
w tym:
- 29 000 litrów - oleju napędowego
- 6 650 litrów - benzyny bezołowiowej Pb 95
Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa zakupionego w 2018r.
wraz z uwzględnieniem większego zapotrzebowania ze względu na zakres zadań planowanych do
wykonania w 2019r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilości odbiegającej od podanych wielkości
szacunkowych z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w zależności od faktycznych
potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy.
Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia – z zachowaniem poniższego warunku:
Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60%. W
przypadku nie wykorzystania tego limitu Zamawiający przedłuży umowę do czasu wykorzystania
gwarantowanego limitu 60% - na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy - §9.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia
przedstawione są w części III SIWZ - Opis przedmiotu
Koszty sukcesywnej dostawy paliw płynnych (cenę ofertową) stanowi wyłącznie cena na dystrybutorze
uwzględniająca uwarunkowania rynkowe sterowane zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach
produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa a w szczególności z kosztami
VAT, podatku akcyzowego, ubezpieczeń oraz zastosowanych upustów.
Sukcesywna dostawa paliw płynnych, jest dostawą produktów o powszechnie ustalonych standardach
jakościowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015 r. poz.1680) i nomom: DIN/PN EN 228 dla
benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN 590 dla paliw oleju napędowego jak: liczba oktanowa, gęstość ,
skład frakcyjny, prężność par, zawartość ołowiu, siarki, węglowodorów, benzenu, tlenu czy organicznych
związków tlenowych dla poszczególnych rodzajów paliwa.
W opisie przedmiotu zamówienia oraz w treści istotnych postanowień umowy zawarto zapisy odnoszące
się do konieczności zachowania określonych w ww. przepisach standardów jakościowych odnoszących się
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia jak rodzaj paliwa, liczba oktanowa, ilość, sposób
dostawy czy cena, której sposób wyliczenia został szczegółowo opisany, Zamawiający nie będzie ponosił

innych kosztów w trakcie realizacji zamówienia stąd w przedmiotowym zamówieniu nie występują koszty
cyklu życia.
Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
09132000-3 - Benzyna
09134000-7- Oleje napędowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia na dostawy.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 36. ust. 2 pkt 8a.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania zamówienia:
a)

Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.

b)

Zakończenie: do 31.12.2019 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz. 775 ze zm.).
-

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku.

-

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o
których mowa w pkt. 5. 1. 2. niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: Każdy z
Wykonawców w pełni spełnia warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu się
posiadaniem kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie
opisanym w pkt. 5. 1. 2. niniejszej SIWZ
4. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy
1)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1.2.
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach może polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.

2)

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5.4.1.
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg
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załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu
rejestrowego lub pełnomocnictwa złożonych wraz ze zobowiązaniem). Zobowiązanie winno
określać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt. 5.4.1. niniejszej SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.1.2.
niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. niniejszej SIWZ
7. W przypadku podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących
każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te
podmioty,
8. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art.
36b ust. 2 ustawy.
6. Podstawy wykluczenia Wykonawców
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z
podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt
16-21 ustawy Pzp, może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - 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 organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
4. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego
podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
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ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe
informacje we wstępnym oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia.
5. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym
mowa w pkt. 7.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt. 7.1. niniejszej SIWZ
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu umożliwienia
Zamawiającemu ocenę czy udostępniany Wykonawcy przez inne podmioty określony potencjał został
faktycznie udostępniony oraz czy pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków
udziału w postępowaniu dołącza do oferty pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt.
5.4.2.1 niniejszej SIWZ - sporządzone wg załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt. 7.1. niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:
a. aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz. 775 ze zm.).
b. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. a - składa dokument potwierdzający,
że
Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej (w zakresie wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia).
W przypadku wygaśnięcia dokumentu potwierdzającego/koncesji w okresie obowiązywania umowy,
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu kopię aktualnego dokumentu
potwierdzającego/koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na cały okres trwania umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na
potrzeby niniejszego postępowania winien złożyć dokumenty zgodnie z informacją o oświadczeniach
lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w pkt. 7
niniejszej SIWZ.
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt. 7. niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie
forma pisemna.

2.

Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

3.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.

4.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

5.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: inwestycje@kudowa.pl, a faksem na
nr 74 8661351

6.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

7.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna kierowana na adres Zamawiającego.

8.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 8.8. niniejszej SIWZ.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1)
2)

w sprawach merytorycznych: Stanisław Jakubiec
w sprawach proceduralnych: Marek Kot

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym
jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym pkt. SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
1.
2.

3.
4.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium jeżeli było żądane.
Jeżeli było żądane wniesienie wadium, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
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nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem i winno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby
oraz numer NIP.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych do SIWZ formularzy. Dopuszcza się złożenie
wymaganych załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne
co do wymaganych informacji z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Strony zawierające informacje nie wymagane
przez Zamawiającego (np.: nie wymagane dokumenty, prospekty reklamowe o firmie, jej działalności
itp.) nie muszą być numerowane i nie będą badane.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę
złożone
w oddzielnej
wewnętrznej
kopercie
z
oznakowaniem
„tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 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.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania (jeżeli były
wymagane).
21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert
w trybie przewidzianym w pkt. 8 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.

Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2.

Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

3.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 7.1.
niniejszej SIWZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w pkt. 7.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

4.

Pisemne zobowiązanie o którym mowa w pkt. 4.2.1 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4 do SIWZ – jeżeli dotyczy.

5.

Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.

6.

Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

jeżeli

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę
pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
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Dokument składany przez Wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Dokumenty składane w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego wymagane
tylko od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
1. Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz. 775 ze zm.)
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. a - składa dokument potwierdzający,
że
Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, (dotyczącym wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia).
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie
Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 02.01.2019 r.
do godz. 13.00 i oznakować w następujący sposób:
Gmina Kudowa-Zdrój,
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki
spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019r.”
Nie otwierać przed dniem 02.01.2019 r. do godz. 13.15
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

2.

Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój;
57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 02.01.2019 r. o godz. 13.15.

3.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4.

Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 12.1. niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
tj. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.

Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

8.

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na
stronie: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl 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.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia jako CENĘ brutto - cena (wraz z podatkiem VAT-23%) wyrażona
w jednostkach pieniężnych [PLN).
2. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji
opisanego w części III SIWZ przedmiotu zamówienia, uwzględniającymi uwarunkowania rynkowe
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sterowane zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem
gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa a w szczególności z koszty VAT, podatku akcyzowego,
zastosowanych upustów oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było
przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia.
3. Wyliczenie ceny powinno być dokonane według następującego wzoru:
gdzie:

Co = [(CsON × (1 − ω )) × LitryON ] + [(CsPB 95 × (1 − ω )) × LitryPB 95 ]
Co

- cena ofertowa brutto, po uwzględnieniu upustu w zł do dwóch miejsc po przecinku

CsON

- cena jednostkowa sprzedaży 1 litra oleju napędowego brutto na dystrybutorze w dniu
ogłoszenia postępowania, w zł do dwóch miejsc po przecinku

CsPB95

- cena jednostkowa sprzedaży 1 litra benzyny bezołowiowej PB95 brutto na
dystrybutorze
w dniu ogłoszenia postępowania, w zł do dwóch miejsc po
przecinku
- szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego w litrach,
- szacunkowa ilość zamawianej benzyny bezołowiowej PB95 w litrach,
- oferowany stały upust w % od ceny 1 litra paliwa na dystrybutorze obowiązujący w całym
okresie umowy

LitryON
LitryPB95
ω

na załączonym do SIWZ Formularzu cenowym – Załącznik 2
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (wg
załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
5. Błąd polegający na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług jest
błędem w obliczeniu ceny nie do poprawienia, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia
omyłki.
14. Opis poprawiania omyłek oraz odrzucenia oferty
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyki pisarskie oraz oczywiste omyki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek jak np. a) błędne przemnożenie ilości zamawianych
asortymentów paliw i zaoferowanej ceny jednostkowej brutto w zł z uwzględnieniem wielkości
upustu, b) nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie), c) błędne
zsumowanie poszczególnych pozycji, d) nie wpisaniu ceny jednostkowej, jeżeli można ją obliczyć na
podstawie wartości i liczby jednostek miary określonych dla danej pozycji w ofercie Wykonawcy, e)
jeżeli cena brutto zostanie podana z dokładnością powyżej dwóch miejsc po przecinku,
Zamawiający zaokrągli ją do dwóch. (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć,
powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Zasady ta dotyczyć będą wszystkich wyliczalnych
wyników w ofercie, f) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie do prawidłowo
wyliczonej. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w lit. a i b.
Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto
-

inne omyki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, w szczególności polegające na błędnym
opisaniu pozycji formularza cenowego lub wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary
w treści złożonego przez Wykonawcę formularza cenowego, dostosowując ich treść do
odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a także zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym, poprzez
wykreślenie z formularza cenowego zdublowanych pozycji i pozostawienie tylko jednej z nich,
w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję
o wyższej cenie

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuca oferty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy PZP:
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15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Opis kryterium – „Najniższa cena oferty” – waga procentowa 100%

16. Ustalenie wyniku oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, jego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

6.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

7.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego
celem podpisania umowy. Data oraz godzina podpisania umowy zostanie podana w piśmie.

2.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.

3.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać: strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4.

Zawarcie umowy nastąpi z uwzględnieniem zapisów zawartych w istotnych postanowieniach umowy.

5.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie
mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
PZP lub w przypadku zastosowania art. 24aa, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty oraz określenie warunków takich zmian przewidziane zostały przez Zamawiającego w CZEŚCI
II SIWZ.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
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przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

21. Obowiązki wynikające z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z RODO.
1.

Klauzula informacyjna Zamawiającego zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zawarta w Załączniku nr 6. do SIWZ.

2.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy
w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - pkt. 15 w formularza oferty.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa!
W takiej sytuacji Wykonawca pozostawia kwadrat przy oświadczeniu bez zaznaczenia lub
usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.
22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1.

Formularz Oferty.

Załącznik nr 2.

Formularz cenowy

Załącznik nr 3.

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt
12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 4.

Zobowiązanie Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.

Załącznik nr 5.

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

Załącznik nr 6.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
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Załącznik nr 1
................................................................................

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

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
WYKONAWCA/WYKONAWCY:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)*

(Należy podać pełną nazwę)/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG - NIP/PESEL, REGON
Wykonawcy w tym każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie – np. konsorcja, spółki cywilne)

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
nr faks…………………………………………………… / e-mail……………………………………………………………………………………………
W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla
Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019r.” oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych
w SIWZ za cenę brutto wg załączonego: Formularza cenowego stanowiącego Zał. nr 2 do SIWZ,
w wysokości:

Łączna cena dostawy paliw w zł brutto
(przeniesiona z formularza cenowego z wiersza nr 3 - RAZEM - załącznik nr 2 do SIWZ)

............................................................................................. zł
Łączna cena dostawy brutto słownie: ..........................................................................................................................................................…..zł)

w ilościach i kwotach zawartych w formularzu cenowym stanowiącym integralną część oferty, w punkcie
dystrybucji paliw/stacji paliw Wykonawcy w Kudowie-Zdroju, czynnym 7 dni w tygodniu przez
24 godz./dobę, zlokalizowanym:

.....................................................................................................................................
adres (ulica; nr) punktu dystrybucji/stacji paliw
Jednocześnie oświadczam/y, że:

1)

2)
3)
4)

Oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy i uwzględnia cały zakres
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (część III SIWZ - Opis
przedmiotu), warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy określonym w SIWZ
oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą
SIWZ.
Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w okresach
miesięcznych w terminie 30 dni od daty wystawienia i przekazania faktury VAT.
Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2019 od daty podpisania umowy (data
zakończenia).
Gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ, dokonanych zmian jej treści i warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy
w tym Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu, gwarancji na jakość paliwa na okres
12 miesięcy od daty dostawy.

5)

Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, akceptujemy istotne
postanowienia umowy zawarte w SIWZ oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do
przygotowania oferty, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy
na przedstawionych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

6)

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………………………………….
i numeru rachunku bankowego …………………………………………………………………………………….…………..
do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

7)

Niżej wymienione części zamówienia zamierzam/my powierzyć podwykonawcy (Jeżeli

jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):
Lp.

Opis części zamówienia,
które będą powierzone Podwykonawcy

Dane proponowanych
podwykonawców

(wypełnić jeżeli dotyczy).

8)
9)

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem).

10)

Informuję/my*, że wybór mojej/naszej* oferty (należy wybrać i zaznaczyć jeden z kwadratów)
nie będzie prowadzić
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (wg zał. nr 11 do
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.)

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca zobowiązany jest do czynności opisanych w punkcie 13.4 niniejszej SIWZ.
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat
rozumiane to będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

11)

Wykonawca/Wykonawcy jest/są mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: (należy zaznaczyć jeden z
kwadratów wg definicji jak niżej)*

Lp.

Nazwa wykonawcy / (Wykonawców składających wspólną ofertę)

Mikro/Małe/Średnie
przedsiębiorstwo

1.
2.
(jeżeli dotyczy)

3.
(jeżeli dotyczy)
1. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót
nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
2. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i (jednocześnie) którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
3. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i (jednocześnie) których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
*

Zgodnie z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124
z 20 maja 2003 r., str. 36 dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
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12)

Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia],

13)

Do oferty dołączono również (wymienić pozostałe dokumenty)

………………………………..………………………….……………………………………………………………………
14)

Oferta zawiera .............................

stron, kolejno ponumerowanych.

Zastrzeżenia i inne informacje wykonawcy - jeżeli dotyczy.
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) została zawarta na stronie
(ach)……… oferty i została zabezpieczona z zastosowaniem rozwiązania opisanego w pkt. 11.15. SIWZ.
Zastrzeżenie jest skuteczne, jeśli Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

15)

Oświadczenia w odniesieniu do obowiązków informacyjnych przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych:
(UWAGA! – należy zaznaczyć kwadrat przy oświadczeniu jeżeli dotyczy.)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
lub
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa!
W takiej sytuacji Wykonawca pozostawia kwadrat przy oświadczeniu bez zaznaczenia lub
usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

16)

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy:

..........................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

........................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

reprezentowania Wykonawcy)

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Załącznik nr 2
................................................................................

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

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta
w Kudowie-Zdroju w 2019r.”
Sposób wyliczenia ceny oferty wg wzoru:

2.

2
Olej
napędowy
Benzyna
PB-95

3.

1.
2.

LitryON
LitryPB95

3
29 000
6 650

1.
2.

CsON
CsPB95

4

1.

ω

2.

5

………… zł/l

Cena jednostkowa brutto
1 litra paliwa na dzień
ogłoszenia postępowania
w zł do dwóch miejsc po
przecinku po
zastosowaniu upustu

Cena ofertowa brutto, po
uwzględnieniu upustu w zł
do dwóch miejsc po
przecinku

Oferowany stały upust w % od
ceny 1 litra paliwa na
dystrybutorze obowiązujący w
całym okresie umowy

Cena jednostkowa sprzedaży
1 litra paliwa na dystrybutorze
brutto w dniu ogłoszenia
postępowania w zł do dwóch
miejsc po przecinku

Rodzaj paliwa

Lp.

Rodzaj
paliwa

Lp.

1.

Szacunkowa ilość
zamawianego paliwa
w litrach

Co = [(CsON × (1 − ω )) × LitryON ] + [(CsPB 95 × (1 − ω )) × LitryPB 95 ]

poz. 4 x (1-poz. 5)

poz. 3 x poz. 6

CsON × (1 − ω )

CsPB95 × (1 − ω )

Co

6

7

………… zł/l

………… zł

………… zł/l

………… zł

……… %
………… zł/l

RAZEM:

………….. zł**

* Uwaga- wszystkie wyniki obliczeń (pośrednich i ostatecznych) należy podawać w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
** Wyliczoną cenę oferty brutto należy przenieść do formularza oferty.
gdzie:
Co

cena ofertowa brutto, po uwzględnieniu upustu w zł do dwóch miejsc po przecinku

CsON

cena jednostkowa sprzedaży 1 litra oleju napędowego brutto na dystrybutorze w dniu ogłoszenia
postępowania, w zł do dwóch miejsc po przecinku

CsPB95

cena jednostkowa sprzedaży 1 litra benzyny bezołowiowej PB95 brutto na dystrybutorze w dniu
ogłoszenia postępowania, w zł do dwóch miejsc po
przecinku
szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego w litrach,
szacunkowa ilość zamawianej benzyny bezołowiowej PB95 w litrach,

LitryON
LitryPB95

ω

oferowany stały upust w % od ceny 1 litra paliwa na dystrybutorze obowiązujący w całym okresie
umowy

......................................................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą

Załącznik nr 3
................................................................................

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

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania na realizację zadania pn.:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta
w Kudowie-Zdroju w 2019r.
działając w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

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;
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. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 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);
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;
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;
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 kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
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;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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;
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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 2017 r. poz. 437);
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 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.

Oświadczenie składane w sytuacji, gdy w stosunku do Wykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - *jeżeli dotyczy.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.*
………………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(w razie konieczności opis podjętych środków naprawczych należy zamieścić w formie załącznika do niniejszego
oświadczenia. )

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału
w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności
bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo
Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada
zezwolenie na utworzenie, rozpoczęcie i wykonywanie czynności bankowych. (Art. 178 ust.1 ustawy Prawo
Bankowe dot. innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe), w przypadku podmiotów innych niż banki: koncesji lub
zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

Informacja Wykonawcy
w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - jeżeli dotyczy
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt. 5 SIWZ polegam na zasobach następującego/cych podmiotu/ów:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,
mający potwierdzenie w stosownym zobowiązaniu innego podmiotu dołączonym do oferty)
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Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się - jeżeli dotyczy
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG - NIP/PESEL, REGON)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą – jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4
*Uwaga! Dokument do wypełnienia przez inny Podmiot,
w przypadku, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na jego zasobach - jeżeli dotyczy

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

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

(pieczątka nagłówkowa Podmiotu/ Nazwa, imię i nazwisko, adres Podmiotu)

(miejscowość i data)

Zobowiązanie innego Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia *
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta
w Kudowie-Zdroju w 2019r.
Na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że udostępnię do dyspozycji niżej
wymienionemu Wykonawcy następujące, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia:

1. Wykonawca, któremu zasoby zostaną udostępnione …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy)

2. zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

3. sposób wykorzystania udostępnianych zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu
zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

4. zakresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ……………………….…..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których wskazane zdolności są wymagane ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Ponieważ w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w zobowiązaniu należy
zawrzeć wyraźne nawiązanie do uczestnictwa podmiotu w wykonaniu zamówienia wraz ze
wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne
przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca.

* ewentualne poszerzenie lub powtórzenie informacji należy zamieścić w formie załącznika do niniejszego zobowiązania.

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Podmiotu

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby)

1

Załącznik nr 5

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

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

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/
Nazwa, imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Oświadczenie Wykonawcy*
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 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.)
Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta
w Kudowie-Zdroju w 2019r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że w ww. postępowaniu:

NIE NALEŻĘ do żadnej grupy kapitałowej.

NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej *, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

NALEŻĘ do grupy kapitałowej *, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przedmiotowym postępowaniu.
Lp.

Pełna nazwa (firma) i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

1.
2.
…

Uwaga! Wraz ze złożeniem oświadczenia o PRZYNALEŻNOŚCI do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* Należy zaznaczyć właściwą opcję poprzez wpisanie znaku [x] Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
przez tego przedsiębiorcę. Pojęcia „przedsiębiorca” oraz „formy przejęcia kontroli” zdefiniowane zostały w art. 4 ust. 1 i 4
ww. ustawy.)
Uwaga! W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy PZP
dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Uwaga:
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.

.......................................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

......................................................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju jest
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój. Adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju: 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24, tel. 74
8621 700.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju jest Pan Paweł Strycharz, e-mail:
iod@kudowa.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:
- o numerze: ZP.271.7.2018
- pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki
spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019r.”,
- prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy. W szczególności Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a
określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym
wykazie akt.;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część II IPU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z późn.zm.) o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę pn.:

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego
w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019r.”
Kody CPV:
09132000-3 - Benzyna
09134000-7- Oleje napędowe

CZEŚĆ II – ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY

1

ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY
Stosownie do rozstrzygnięcia postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
na postawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jed. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów
i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019 r.” zwanego
dalej „przedmiotem umowy” w wyniku, którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy strony
zawierają umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych odpowiadających normie DIN/PN
EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN 590 dla paliw oleju napędowego i przepisom
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680) do pojazdów i sprzętu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
określonych w wykazie sporządzonym przez Zamawiającego w formie załącznika do umowy, na
zasadzie bezpośrednich i bezgotówkowych tankowań do zbiorników jak również do kanistrów przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego, w punkcie dystrybucji paliw Wykonawcy zlokalizowanym
na terenie miasta Kudowa-Zdrój.
2. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej ilości
35 650 litrów, w tym:
a. 29 000 litrów

- oleju napędowego

b. 6 650

- benzyny bezołowiowej Pb 95

litrów

3. Oferowany stały upust w % od ceny 1 litra paliwa na dystrybutorze obowiązujący w całym
okresie umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę w ofertą wynosi….
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilości odbiegającej od podanych wielkości
szacunkowych z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w zależności od
faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, przy zachowaniu stałej marży/upustu
Wykonawcy. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia – z zachowaniem ustępu 5.
5. Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60%.
W przypadku nie wykorzystania tego limitu Zamawiający przedłuży umowę do czasu wykorzystania
gwarantowanego limitu 60% - na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy - §9.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

§2
WARUNKI I TERMINY WYKONANIA UMOWY
Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą wyczerpania ustalonego w postepowaniu przetargowym łącznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy nie dłużej niż do 31.12.2019 roku.
Z dniem 01.01.2020 roku przestają strony wiązać wzajemne zobowiązania w zakresie realizacji
dostaw.
Realizacja dostaw odbywać się będzie na stacji paliw w Kudowie-Zdroju przy ul.
………………………………………… czynnej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę ze względu
zapewnienia gotowości jednostkom Straży Pożarnej, w sposób określony w opisie przedmiotu
zamówienia – stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez:
- tankowanie pojazdów na stacji paliw przez kierowców, posiadających dowód rejestracyjny pojazdu,
a w przypadku stosowania przez Wykonawcę kart magnetycznych posiadających również ważną
kartę magnetyczną.
- pobieranie paliwa do kanistrów przez osoby posiadające pisemne upoważnienie wystawione przez
Zamawiającego, oraz figurujące w dostarczonym wykazie, a w przypadku stosowania przez
Wykonawcę kart magnetycznych posiadających również ważną kartę magnetyczną.
Zamawiający w dniu podpisania umowy dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów i ich
numerów rejestracyjnych oraz wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do odbioru paliwa.
Wykonawca będzie wystawiał dokumenty wydań (karty WZ) przy każdorazowym pobraniu
przez Zamawiającego paliwa, na którym winny być zawarte co najmniej następujące informacje:
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•

miejsce, data, godzina tankowania,

•

numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku kart magnetycznych również numer karty
magnetycznej,

•

rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,

•

cenę jednostkową paliwa na dystrybutorze w dniu tankowania,

•

jednostkową cenę sprzedaży paliwa po zastosowaniu stałego upustu,

•
wartość sprzedanego paliwa
8. Zakup paliwa powinien być każdorazowo potwierdzony na dokumencie wydania (karta WZ) czytelnym
podpisem zarówno pracownika stacji, jak i kierowcy lub osoby posiadającej upoważnienie wystawione
przez Zamawiającego, a w przypadku stosowania przez Wykonawcę kart magnetycznych
posiadających również ważną kartę magnetyczną.
9. Jakiekolwiek poprawki w dokumencie muszą być parafowane przez wydającego i pobierającego.
10. Za przypadki realizowania dostaw w sposób odbiegający od powyższego odpowiedzialność ponosi
Wykonawca
11. Niezależnie od liczby innych klientów , każdy samochód Zamawiającego winien być zatankowany w
czasie nie dłuższym niż 15 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji paliw. W przypadku
stacji paliw, gdzie transakcje odbywają się na bieżąco, a czas tankownia nie jest dłuższy niż 15 minut,
Wykonawca obsłuży poza kolejnością pojazdy Zamawiającego będące w akcji (wozy strażackie).
12. Wykonawca zapewnia, że parametry dostarczonego do Zamawiającego paliwa będą zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, świadectwa
jakości paliwa dostarczonego na stacje.
14. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego
zatankowania paliwa o złej jakości Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania badania stosownej próbki paliwa pobranej przy dostawie produktu do
zbiornika Zamawiającego na jego pisemny wniosek.
15. W razie stwierdzenia przez niezależne laboratorium jakości paliwa nie mieszczącej się w
obowiązujących Polskich Normach Wykonawca pokryje koszty związane z badaniem próbki oraz koszty
związane z naprawą pojazdów lub sprzętu Zamawiającego udokumentowane odpowiednimi fakturami.
16. W razie stwierdzenia zgodności nadanego paliwa z Polską Normą kosztem wykonania badań zostanie
obciążony w całości Zamawiający.
17. W przypadku uzasadnionej reklamacji Zamawiającego, wadliwe paliwo zostanie przez Wykonawcę
wymienione lub uzupełnione w przypadku braku ilościowego.
18. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę paliwa nie odpowiadającego wymogom stawianym przez
Polską Normę lub dostarczenia zaniżonej ilości paliwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo
wstrzymania zapłaty na konto Wykonawcy do chwili usunięcia szkody.
19. W odniesieniu do pozostałych czynności reklamacyjnych (m.in. pobieranie próbek, sporządzanie
protokołu, używanie kart magnetycznych) Zamawiający będzie stosował ogólnie obowiązujące zasady
postępowań reklamacyjnych u wybranego Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że szacunkowe wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie
przedmiotu umowy wynosi ……………..(słownie:………………………………………) zł zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy w tym 23 % podatku VAT. Netto:……………………………………….. PLN
(słownie:………………………………………………………….) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie będzie uiszczone w terminach miesięcznych na podstawie ilości faktycznie
pobranego paliwa oraz obowiązującej ceny paliwa w dniu sprzedaży na stacji paliw z upustem
zastosowanym przez Wykonawcę w ofercie tj…….%.
3. Powyższy upust procentowy jest stały i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na rachunek
bankowy Wykonawcy w Banku ……………….. o nr ………………………………………………………. w terminie 30
dni od daty wystawienia i przekazania faktury VAT przez Zamawiającemu. Strony zgodnie
postanawiają , iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktury za dostarczone paliwa wystawiane będą na podstawie dokumentów wydań (Kart WZ)
wystawianych podczas każdego tankowania i zawierających dane zgodne z § 2 pkt 7 i 8 niniejszej
umowy.
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6. Na fakturze winny znajdować się nr dokumentów wydań (Kart WZ) na podstawie których dana
faktura została wystawiona. Zamawiający dopuszcza również stosowanie
dodatkowych
załączników elektronicznych stanowiących zestawienie transakcji dla każdej wystawionej faktury.
7. Ceny jednostkowe paliw mogą ulec zmianie wraz ze zmianami cen paliw „ na dystrybutorze” u
dostawcy w dniu dostawy, przy czym zmiany cen będą obliczane po zastosowaniu
procentowego upustu określonego przez Wykonawcę w ofercie. Zmiany jednostkowych
cen paliw „na dystrybutorze” dla każdego dnia dostawy ustalane będą proporcjonalnie do ostatniej,
poprzedzającej dany dzień wartości, będącej skutkiem aktualnych wahań hurtowych cen paliw
producenta.
8. Strony ustalają, że weryfikacja wysokości stosowanych cen przez Wykonawcę w stosunku do
rejestrowanych cen hurtowych odbywać się będzie na podstawie zmian publikowanych przez PKN
ORLEN S.A. na stronie http://www.orlen.pl hurtowych cen danego paliwa z dnia zakupu a w
przypadku braku danych z ostatniego opublikowanego dnia w stosunku do ostatniej,
poprzedzającej dany dzień wartości jak również na podstawie średnich cen detalicznych
publikowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych na stronie http:www.paliwa.pl/cenypaliw .
9. Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udokumentowania
cen paliw dostarczanych przez producenta, obowiązujących w analizowanym dniu dostawy.
§4
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu, gwarancji na jakość paliwa na okres 12
miesięcy od daty dostawy.
2. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenie sprzętu i silniki eksploatowanych pojazdów powstałe z
winy nie odpowiedniej jakości paliwa po stwierdzeniu takiego związku przyczynowego.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi realizowane będą na zasadach Kodeksu
Cywilnego.
4. Wykonawca gwarantuje odpowiednią, jakość przedmiotu umowy, zgodną z zapisami zawartymi w
opisie przedmiotu zamówienia.

§5
KARY UMOWNE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust.1, w przypadku odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
- 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ,
liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, gdy Dostawca nie
dostarczy paliwa – za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia z wyłączeniem sytuacji
na które Wykonawca nie ma wpływu (Np. działanie siły wyższej).
-0,5% wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, Dostawca dostarczy paliwo
o jakości niezgodnej z umową, a jakość ta zostanie potwierdzona badaniami
laboratoryjnymi.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia stron od zapłaty odszkodowania dochodzonego na zasadach
ogólnych art. 471 Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku nie zapewnienia dostaw przedmiotu umowy przez okres 2 dni Zamawiający jest
uprawniony do zakupu tej partii zamówienia u podmiotu trzeciego na ryzyko Wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu różnicy w kosztach zakupu
droższego paliwa. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu stację na które ma dokonać
zakupu potrzebnej w danej chwili partii paliwa, ale stacja ta musi znajdować się w granicach
administracyjnych Gminy Kudowa-Zdrój.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a)Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne
-nie zapewni dostaw przedmiotu umowy przez okres powyżej 2 dni
- dostarczył 2-krotnie paliwo o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym zakresie.
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b) Zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi zakończenie działalności gospodarczej przez
Wykonawcę.
c) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.
d) Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności albo cofnięto mu koncesje na obrót
paliwami ciekłymi.
e) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w okolicznościach wyżej wskazanych.
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z
zapłaty faktury w terminie 60 dni od jej otrzymania.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności o których mowa w niniejszym paragrafie z podaniem uzasadnienia.

§7
SPRAWY SPORNE
1. W razie powstania sporu Wykonawca/Zamawiający jest zobowiązany wyczerpać drogę
postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego/Wykonawcy.
2. Zamawiający/Wykonawca obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń
Wykonawcy/Zamawiającego w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli Zamawiający /Wykonawca nie uzna roszczenia, lub nie udzieli na nie odpowiedzi w
terminie, Wykonawca/Zamawiający może zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla
Zamawiającego.
§8
CESJA WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§9
PRZEWIDYWANE ZMIANY
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1. Zmiany podanego w ofercie wynagrodzenia Wykonawcy, kalkulowanego do rozstrzygnięcia
postepowania o udzielenie zamówienia oraz cen jednostkowych w związku:
a) z niezależnymi od Wykonawcy zmianami hurtowych cen paliw wynikających z
uwarunkowań rynkowych, sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach
produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa. Zmiany
jednostkowych cen sprzedaży paliw dla każdej dostawy ustalane będą proporcjonalnie do
aktualnych wahań cen hurtowych producentów paliw z dnia zakupu.
b) z niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w stosunku do oszacowanych
potrzeb, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy.
2. Zmiany szacowanych ilości poszczególnych paliw (ON i PB 95) w obrocie łącznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
3. W przypadku nie zakupienia gwarantowanego limitu 60% litrów szacowanego paliwa
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy przedłuży niniejszą umowę do czasu
wykorzystania gwarantowanego limitu 60%, przy zachowaniu stałej marży/upustu
Wykonawcy. W przypadku braku wniosku przed upływem terminu zawarcia umowy, umowa
wygasa z dniem 31.12.2019 roku, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz.
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U. z 2018 r poz. 1000 ze zm., które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku
realizacji postanowień Umowy oraz z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§11
PRZEPISY KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
2) Oferta wykonawcy z dnia …………. r. – wraz z formularzem cenowym - zał. nr 2.
3) Wykaz pojazdów silnikowych uprawnionych do realizacji przedmiotu umowy.
4) Wykaz osób uprawnionych do realizacji przedmiotu zamówienia do kanistrów.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z późn.zm.) o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę pn.:

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego
w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019r.”
Kody CPV:
09132000-3 - Benzyna
09134000-7- Oleje napędowe

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Jeżeli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia w dowolnym miejscu SIWZ oraz
w załącznikach do niej został wskazany jakikolwiek znak towarowy został wskazany jakikolwiek znak
towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesień z zachowaniem ustawowej kolejności, o których mowa
w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, wskazań takich nie należy traktować, jako wymagań odnoszących
się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach, jako niewiążące
wykonawców - informacyjne dane pomocnicze - określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe
wyrobów i materiałów. Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie
uznawana za niezgodną treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III IDW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych odpowiadających nomie DIN/PN
EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN 590 dla paliw oleju napędowego i przepisom
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680) do pojazdów i sprzętu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
określonych w wykazie sporządzonym przez Zamawiającego w formie załącznika do umowy, na
zasadzie bezpośrednich i bezgotówkowych tankowań do zbiorników jak również do kanistrów przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego, w punkcie dystrybucji paliw Wykonawcy
zlokalizowanym na terenie miasta Kudowa-Zdrój, czynnym 7 dni w tygodniu 24 godziny
na dobę wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zamówienia, uwzględniającymi uwarunkowania rynkowe sterowane zjawiskami
zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki
fiskalnej państwa a w szczególności z kosztami VAT, podatku akcyzowego, ubezpieczeń oraz
zastosowanych upustów.

2.

W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej ilości 35 650
litrów, w tym:
a. 29 000 litrów

- oleju napędowego

b. 6 650

- benzyny bezołowiowej Pb 95

litrów

3.

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa zakupionego w
2018r. wraz z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z zakresu zadań planowanych do
wykonania w 2019r.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilości odbiegającej od podanych wielkości
szacunkowych z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w zależności od
faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, przy zachowaniu stałej marży/upustu
Wykonawcy. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych
wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia – z zachowaniem ustępu 5.

5.

Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60%.
W przypadku nie wykorzystania tego limitu Zamawiający przedłuży umowę do czasu wykorzystania
gwarantowanego limitu 60% - na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy - §9.

6.

Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

7.

Odbiór przedmiotu zamówienia powinien być zapewniony w każdy dzień miesiąca, przez 24 h/dobę,
z uwagi ze względu na konieczność zapewnienia stałej gotowości jednostkom Straży Pożarnej do
akcji ratowniczej.

8.

Wykonawca musi zapewnić bezgotówkową realizację zakupu paliwa płynnego.

9.

Zamawiający dopuszcza dokonywanie bezgotówkowych transakcji również za pomocą kart
magnetycznych, które zostaną wydane Zamawiającemu w cenie oferty.

10. Karta magnetyczna przeznaczona jest do regulowania należności bezgotówkowych za paliwa płynne.
Musi być ona zabezpieczona indywidualnym kodem PIN. Karta służąca do tankowania paliwa w
kanistry winna być kartą na okaziciela, a w przypadku karty służącej do tankowania pojazdów musi
znajdować się na niej co najmniej numer rejestracyjny danego pojazdu (zgodnie z wykazem
sporządzonym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do umowy), a w przypadku braku
numeru rejestracyjnego nazwa pojazdu. W przypadku zagubienia karty magnetycznej Zamawiający
będzie stosował ogólnie obowiązujące zasady postępowań u wybranego Wykonawcy.
11. Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez:
•
tankowanie pojazdów na stacji paliw przez kierowców, posiadających dowód
rejestracyjny pojazdu, a w przypadku stosowania przez Wykonawcę kart magnetycznych
posiadających również ważną kartę magnetyczną (dla 16 pojazdów).
•
pobieranie paliwa do kanistrów przez osoby posiadające pisemne upoważnienie
wystawione przez Zamawiającego, oraz figurujące w dostarczonym wykazie, a w przypadku
stosowania przez Wykonawcę kart magnetycznych posiadających również ważną kartę
magnetyczną (4 karty na okaziciela).
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12. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktycznie zakupione paliwo w oparciu o cenę podaną na
dystrybutorze w dniu tankowania pomniejszoną o stały zaoferowany upust.
13. Wykonawca będzie wystawiał dokumenty wydań (Karty WZ) przy każdorazowym pobraniu przez
Zamawiającego paliwa, na którym winny być zawarte co najmniej następujące informacje:
•

miejsce, data, godzina tankowania,

•

numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku kart magnetycznych również numer karty
magnetycznej,

•

rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,

•

cenę jednostkową paliwa na dystrybutorze w dniu tankowania,

•

jednostkową cenę sprzedaży paliwa po zastosowaniu stałego upustu,

•

wartość sprzedanego paliwa.

14. Zakup paliwa powinien być każdorazowo potwierdzony na dokumencie wydania (karta WZ)
czytelnym podpisem zarówno pracownika stacji, jak i kierowcy lub osoby posiadającej upoważnienie
wystawione przez Zamawiającego, a w przypadku stosowania przez Wykonawcę kart
magnetycznych posiadających również ważną kartę magnetyczną.
15. Faktury VAT w całym okresie trwania umowy rozliczane będą miesięcznie na ostatni dzień danego
okresu rozliczeniowego. Wystawiane będą na podstawie dokumentów wydań (kart WZ),
wystawianych podczas każdego tankowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania
dwóch okresów rozliczeniowych.
16. Płatności należności z tytułu sprzedaży paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie
przelewu na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.
17. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz samochodów i osób upoważnionych do tankowania, a w
przypadku zmian będzie go uaktualniał.
18. Wykonawca udziela zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na jakość paliw od daty dostawy.

WYKAZ POJAZDÓW SILNIKOWYCH UPRAWNIONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Typ samochodu

Marka

Numer rejestracyjny

1

Samochód osobowy

Volkswagen T5

DKL 8K44

2

Samochód osobowy

Dacia Duster

DW 2M943

3

Samochód pożarniczy

Mercedes Sprinter

DKL KW 21

4

Samochód pożarniczy

Man GBA 2/24

DKL HK16

5

Samochód pożarniczy

Volkswagen

DKL W264

6

Samochód specjalny pożarniczy

Ford Transit

DKL 2FW7

7

Samochód pożarniczy

Jelcz 010M

DKL 8NS2

8

Samochód pożarniczy

Star 244

DKL 7476

3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III IDW

9

Ciągnik

U 912 - 360

DKL 3WJ7

10

Ciągnik

New Holland

DLU 47MW

11

Ciągnik ogrodowy

Elpol

DKL 4WJ2

12

Ciągnik ogrodowy

Zumrut 70

-

13

Kosiarka

TTR

14

Kosiarka samojezdna

Husqvarna

-

15

Autobus szkolny

Jelcz L090

DKL A646

16

Samochód ciężarowy

Ford Transit

DKL EU80

-

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 7
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY JAKO
ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.
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