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ROZDZIAŁ I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, 

Adres: Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec 

tel/fax 62 78 36 062 
 
2. TRYB POSTĘPOWANIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.) 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż (tankowanie 

pojazdów oraz sprzętu zamawiającego): 

- benzyny bezołowiowej 95 w ilości max 6.000,00 litrów, 

- oleju napędowego w ilości max 38.000,00 litrów  

ze stacji paliw wykonawcy zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od bazy 

zamawiającego w miejsc. Polesie (gmina Wieruszów) i miejsc. Chotynin 53 (gmina 

Bolesławiec).  

W/w paliwa winny spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 1441) oraz normach: PN-EN 228, PN-EN 590. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8 

 

Określone ilości paliw mogą zostać zmniejszone w zależności od faktycznych potrzeb 

zamawiającego. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    
 
Termin wykonania: sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w terminie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części: 

 
Część 1 

Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż (tankowanie pojazdów oraz sprzętu zamawiającego): 

- benzyny bezołowiowej 95 w ilości max 4.500,00 litrów, 

-  oleju napędowego w ilości max 31.000,00 litrów, 

 ze stacji paliw wykonawcy zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od bazy 

zamawiającego w miejsc. Polesie (gmina Wieruszów). 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8 



 3

Cześć 2 

Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż (tankowanie pojazdów oraz sprzętu zamawiającego): 

- benzyny bezołowiowej 95 w ilości max 1.500,00 litrów, 

-  oleju napędowego w ilości max 7.000,00 litrów 

ze stacji paliw wykonawcy zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od bazy 

zamawiającego w miejsc. Chotynin 53 (gmina Bolesławiec). 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8 
 

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

8.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące 

 

8.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), oraz przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, (Dz. U. z 2012r. 

poz. 1059) 

 
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy                   

i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków działu w postępowaniu     

o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 

2 do SIWZ),  

 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), 
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8.1. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),  
 

8.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej              

i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu          

o udzielenie zamówienia podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 

do SIWZ). 

 

8.1.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP. 
 
9.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa                     
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 
 

9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu udziału w postępowaniu 
(sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ), 

 

9.1.2. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne. 

 
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:  
 

9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), 

 

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                    

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 
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ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert),  

 
9.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

Informację (oświadczenie) o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

(sporządzoną przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

4do niniejszej SIWZ). W przypadku przynależności do w/w grupy wykonawca składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

9.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 

9.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 9.2.2, przedkłada: 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed wpływem terminu składania ofert, 

 

9.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 

9.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 

 
9.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 
10. OFERTA WSPÓLNA  
 
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 
10.2. Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ 

Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia     

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Partnerów. 

 
10.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów. 

 
10.4. Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione                     

w punkcie 9.2.,9.3 i 9.4 niniejszej SIWZ, 
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10.5. Dokumenty wymienione w punkcie 9.1. niniejszej SIWZ powinny dotyczyć łącznie 

wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez 

Pełnomocnika. 

 

10.6. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
11. WADIUM 

Nie przewiduje się wpłaty wadium. 

 

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Nie przewiduje się wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
13. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE          
Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

 
Wszelkie rozliczenia, niniejszego zamówienia  będą realizowane w PLN. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.   
 

14.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.  

 
14.2. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zaleca się wykonawcom 

przeprowadzenie wizyty w terenie. 

 

14.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 

wykonawcy - pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.  

 

14.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę . 
 

14.5. Oferta musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4. 

 

14.6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 

połączone w jedną całość inna techniką. 

 

14.7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca nanosił poprawki lub zmiany we 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie miejscach, w których jest to dopuszczone 

przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. 

 

14.8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

wykonawcę i dołączone do oferty bądź też mogą zostać przygotowane przez wykonawcę                 

w innej formie zawierającej wszystkie dane wymagane przez zamawiającego. 
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14.9. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

 

14.10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione do 

reprezentowania wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem). 

 
15. WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI SIWZ 
 

15.1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie w/w terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

Zamawiający zamieści treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej na której udostępniana 

jest SIWZ. 

 

15.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści 

na  stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.  

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którym przekazał SIWZ a także zamieści tę informację na stronie internetowej, 

na której jest udostępniana SIWZ.  

 

16. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Urszula Lipińska – Główny 

Specjalista Zespołu Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji              

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec,               

od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, tel./fax  62 78 36 062. 
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17.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY   
 

17.1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53,  
98-430 Bolesławiec, pok. 7 do dnia 30.01.2014r. do godz. 10:00. 
 
17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. 

Kopertę należy opisać następująco: 

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 
95 oraz oleju napędowego, Część ............”. Nie otwierać przed 30.01.2014r. godz. 10:30. 
 

17.3.  Na kopercie oprócz napisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 

 
18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT   
 
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53,     
98-430 Bolesławiec pok. 2 w dniu 30.01.2014r. godz. 10:30. 

19. TRYB OTWARCIA OFERT  
 
19.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

19.2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym : 

19.2.1. stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę, 

19.2.2. nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

19.2.3. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 

warunków płatności, zawartych w formularzach ofertowych. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. 

 

20. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 
 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy ofertę złożoną po upływie terminu składania 

ofert. 

 

21. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
22. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

22.1. Podana w ofercie cena ofertowa (dotyczy każdej z części zamówienia) musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie 

poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

22.2. Wykonawca musi dostarczyć wypełniony formularz ofertowy wraz formularzem 

cenowym. Cenę jednostkową brutto danego asortymentu paliwa w formularzu cenowym 

należy podać aktualną na dzień 30.01.2014r. Cena jednostkowa zostanie pomniejszona                         

o udzielony przez Wykonawcę rabat/upust (w PLN) niezmienny przez okres trwania umowy. 
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Brak informacji co do wysokości rabatu/upustu będzie oznaczał, iż Wykonawca nie udziela 

go zamawiającemu. 
 

22.3. Ceną oferty (dotyczy osobno każdej części zamówienia) jest zatem całkowita wartość 

brutto zamawianych dostaw (suma iloczynów 2 rodzajów paliwa). 

 

22.4. Wszystkie ceny oraz wysokość procentowego upustu  zarówno w formularzu ofertowym                 

jak i w formularzu cenowym należy podać z dwoma miejscami po przecinku. 

 

22.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we  

wzorze umowy – Rozdział II SIWZ 

 

23. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
23.1. Kryterium oceny ofert dla każdej z części zamówienia jest:  

cena – 100 %  

 

23.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia (w każdej części zamówienia) temu 

wykonawcy który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia. 

 

23.3. Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100 pkt pozostali wykonawcy 

otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:  

                          cena  najniższa 

                          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  x 100 pkt x 100% 

                           cena  badana 

 

24. UZUPEŁNIENIE OFERTY 
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawców, którzy      

w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

 
25. ZAWARTOŚĆ OFERTY  
 

25.1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać 

(osobno dla każdej z części zamówienia) następujące dokumenty i oświadczenia. 

 

25.1.1. Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

 

25.1.2. Formularz cenowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 A do niniejszej SIWZ, 
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25.1.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

 

25.1.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 

 

25.1.5. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do niniejszej SIWZ 

 

25.1.6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku jeżeli 

wykonawca należy do grupy kapitałowej. 

25.1.7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                     

o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

25.1.8. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne udzielona przed upływem składania ofert, 

 

25.1.9. Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji                  

i informacji o działalności gospodarczej, 

 

25.1.10. Pełnomocnictwo reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się          

o udzielenie niniejszego zamówienia, 

 

25.1.11. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

 

25.1.12. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

a) wszystkie składane w prowadzonym postępowaniu dokumenty są jawne z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, a stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

b) dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza 

w wybrany przez siebie sposób, 

c) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 

aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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26. TRYB OCENY OFERT    
 
26.1. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie 

na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca zawarł w swej ofercie             

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

26.2. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
27. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY 
 

27.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, na podstawie art. 24 ust.1 i 2 

ustawy Pzp. 

 

27.2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności 

określonych w art. 89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy Pzp. 

 

27.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                      

z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
28. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

28.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, otrzyma najwyższą ilość punktów. 

 

28.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania   

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego. 

  

29. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA    
 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy 

Pzp. 

 

30. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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30.1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie             

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie. 

 

30.2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w Rozdziale II 

SIWZ. 

 

30.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy             

spowodowanych następującymi okolicznościami: 

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności              

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

- zmian danych teleadresowych, 

- zmian obowiązującej stawki VAT, 

 
31. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

31.1. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes     w zyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługuje odwołanie. 

 

31.2. W niniejszym postępowaniu z uwagi na wartość zamówienia odwołanie przysługuje 

wyłącznie od: 

31.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

31.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

31.2.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

 

31.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

 

31.4. Kwestie odwołania szczegółowo reguluje art.180-198 ustawy Pzp. 

 

31.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu.  

 

31.6. Kwestie skargi szczegółowo reguluje art. 198a -198g ustawy Pzp. 

 
31.7. Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
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32. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.   

 
33. PODWYKONAWSTWO  
 
33.1. Wykonawca musi wykazać w załączniku nr 5 części (zakresy) zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. W przypadku braku takiej informacji 

zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie wykonana przez wykonawcę siłami 

własnymi. 

 

33.2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego. 

 

Cześć: ....................** 
 

Opis części: .................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 

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

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

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec 

 

Wykonawca: ............................................................................................................................. 

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

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

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

(nazwa i adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

 

Ja (my)* niżej podpisani oferuję (jemy)* realizację Części ........... ** zamówienia za cenę: 

 

 

netto .......................... PLN - słownie - ........................................................................................ 

 

podatek od towarów i usług ................. PLN - słownie - ............................................................. 

 

brutto ........................ PLN - słownie - ........................................................................................ 

 

 

1. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia      

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

 

2. Oświadczam(y)*, że sprzedaż paliw ciekłych odbywać się będzie ze stacji paliw 

zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od bazy zamawiającego w miejsc.    

Polesie (gmina Wieruszów) / Chotynin 53 (gmina Bolesławiec)* tj:  

 

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

wpisać dokładną lokalizację stacji paliw 
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3. Oświadczam(y), iż sprzedawane przez nas paliwo ciekłe odpowiada parametrom aktualnie 

obowiązujących norm oraz spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 1441 ze zm.). 

 

4. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

5. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem w terminie wyznaczony przez zamawiającego. 

 

6. Zamówienie realizować będę (ziemy)*sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

7. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                                    (podpis osoby/osób* upoważnionych            

                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                                                              

 

 

 

 

Uwaga! 

Integralną część oferty stanowi formularz cenowy: 

- zał. nr 1 A do SIWZ 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

** wpisać część zamówienia, której oferta dotyczy     
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Załącznik nr 1 A 
FORMULARZ CENOWY 

Dostawa (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego 

 

Część 

zam. 
Rodzaj paliwa Jedn. 

Ilość 

jednostek 

max. 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

w PLN 

aktualna 

w dniu 

30.01.2014r. 

Udzielony 

rabat/ 

upust 

w PLN 

od 1 litra 

paliwa 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

w PLN 

po 

udzielonym 

rabacie/ 

upuście 

(5-6) 

Wartość 

zamówienia 

brutto w PLN 

(4x7) 

W tym 

.......... % 

podatek 

VAT 

w PLN 

Wartość 

netto 

w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1* 

 

Benzyna bezołowiowa 95  

Olej napędowy 

 

 

1 litr 

1 litr 

 

4.500,00 

31.000,00 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

Ogółem wartość Część 1 zamówienia*      

2* 

 

Benzyna bezołowiowa  95 

Olej napędowy 

 

1 litr 

1 litr 

 

1.500,00 

7.000,00 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

Ogółem wartość Części 2 zamówienia*        

     

Wyliczoną ogólną wartość należy przenieść do formularza ofertowego (załącznik nr 1) 
 

 

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

    (miejscowość, data)                                                                                                                    (podpis osoby/osób* upoważnionych            

                                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy)                                                               

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego 

 

Cześć: ....................** 
 

Opis części: .................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

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

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

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec 

 

Wykonawca: ............................................................................................................................. 

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

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

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

(nazwa i adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 
* niepotrzebne skreślić 

** wpisać część zamówienia, której oświadczenie dotyczy     
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego 

 

Cześć: ....................** 
 

Opis części: .................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

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

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

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec 

 

Wykonawca: ............................................................................................................................. 

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

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

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

(nazwa i adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. Nr 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu  z udziału                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę (sprzedaż) paliw 

ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego” 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r., Nr 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 

obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę                      

w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                      

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,       

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.                            

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od 

dnia uprawomocnienia się wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca               

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 
 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

** wpisać część zamówienia, której oświadczenie dotyczy     
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego 

 

Cześć: ....................** 
 

Opis części: .................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

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

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

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec 

 

Wykonawca: ............................................................................................................................. 

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

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

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

(nazwa i adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 

907)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić 

** wpisać część zamówienia, której oświadczenie dotyczy     
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 Załącznik nr 5 

 
PODWYKONAWSTWO 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego 

 

Cześć: ....................** 
 

Opis części: .................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

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

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

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec 

 

Wykonawca: ............................................................................................................................. 

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

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

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

(nazwa i adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (my)*, że zamówienie zrealizujemy przy udziale 

podwykonawców, w zakresie niżej opisanych części zamówienia. 

 

 
Lp. 

 
Opis części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

** wpisać część zamówienia, której oświadczenie dotyczy     
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Rozdział II: 
Projekt umowy 

 
Umowa nr ............ / 2014 

 
zawarta w dniu ............................. w Chotyninie, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg    
w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec reprezentowanym przez :  

 

1. Dyrektora -  Andrzeja Drzazgę 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 
a  

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

                         

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 759 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści : 
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej 

bezgotówkowej sprzedaży Zamawiającemu: 

a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości max 4.500,00 litrów, 

b) oleju napędowego w ilości max 31.000,00 litrów 

ze stacji paliw w .....................................  

(dla części 1 zamówienia) 

 

lub 

a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości max 1.500,00 litrów, 

b) oleju napędowego w ilości max 7.000,00 litrów 

ze stacji paliw w .....................................  

(dla części 2 zamówienia) 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi                 

w tym zakresie przepisami prawa. 

 

3. W przypadku sprzedaży paliwa o jakości niezgodnej z  obowiązującą w tym zakresie 

normą lub przepisami prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu 

powstałej z tego tytułu szkody. 

 

4. Paliwo będące przedmiotem umowy wydawane będzie bezpośrednio do zbiorników 

samochodów służbowych oraz sprzętu Zamawiającego w ilościach wg wskazań licznika 

dystrybutora. 

 

5. Określone w § 1 ust. 1 ilości etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego mają 

charakter orientacyjny i Zamawiający nie jest obowiązany do ich zakupu w pełnej wysokości. 

 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian pomiędzy ilościowymi  

asortymentami kupowanych paliw (zwiększenie lub zmniejszenie ilości danego rodzaju 
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paliwa) pod warunkiem nie przekroczenia max kwoty wynagrodzenia określonej  w § 2 ust. 4 

niniejszej umowy. 

 

6. Ilość sprzedanego paliwa zależeć będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego,                 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania 

max sprzedaży ilości paliw jak to zostało określone w § 1 ust.1 niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Ceny jednostkowe paliw aktualne w dniu 30.01.2014r. zgodnie z przyjętą ofertą wynoszą: 

a) benzyna bezołowiowa 95 -………. zł/litr (brutto) słownie: ………………………………... 

b) olej napędowy  -………. zł/litr (brutto) słownie: ………………………………... 

 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych zakupionych paliw wynikającą ze 

zmian cen producenta, zmian wysokości podatków, zmian wysokości akcyzy itp., bez 

konieczności zmiany umowy. 

 

3. Na czas trwania umowy będą obowiązywały ceny jednostkowe brutto aktualne w dniu 

sprzedaży paliwa (widoczne na dystrybutorze), pomniejszone o udzielony przez Wykonawcę 

stały przez okres trwania umowy rabat/upust w wysokości min. ……. zł od każdego litra 

paliwa. 

 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za kupione paliwo 

(benzynę bezołowiową, olej napędowy) na stacji paliw w ................... zgodnie z wynikiem 

przetargu z dnia ...............................       w wysokości maksymalnej: 

 

netto ............................. zł słownie ........................................................................................... 
a z 23% podatkiem od towarów i usług na kwotę  .................. zł słownie ............................... 

 
§ 3 

1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych 

wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem zakupionego paliwa.  

 

 2. Fakturowanie i rozliczenie finansowe może następować co 14 dni, lecz nie później niż na  

ostatni dzień miesiąca. 

 

 3. Ewidencja wydanego paliwa prowadzona będzie przez Wykonawcę poprzez:  

wydanie kierowcy tankującemu pojazd dowodu zakupu paliwa zwierającego:  

- datę pobrania paliwa, 

- ilość pobranego paliwa, 

- rodzaj pobranego paliwa, 

- cenę pobranego paliwa przed i po rabacie/upuście, 

- nr rejestracyjny tankowanego pojazdu, 

- imię  i nazwisko upoważnionego do pobrania paliwa kierowcy, 

- podpis odbierającego, 

lub 

zestawienie pobranego paliwa zawierające informacje jak wyżej. 

 

4. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w RBS Lututów o/Wieruszów nr 15 

9256 0004 2600 0390 2000 0010 na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania 

faktury. 
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§ 4 
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej podpisania tj. od dnia ................ do 

dnia ...................... . 
 

§ 5 
1.  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości : 

a) 10% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy           

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości : 

a) 10% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy        

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
 

3.  Postanowienia pkt.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wartość kar umownych. 
 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa poprzednim zdaniu wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówieniach publicznych. 
 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd powszechny. 

 
§ 7 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej strony. 

 

 

ZZaammaawwiiaajjąąccyy::                                                                                                                                                                                                                WWyykkoonnaawwccaa::  
 
 

 


