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ZP-2/2018 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
(SIWZ) 

 
 

Zamawiający: Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 
adres: ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska 

tel. 61 8177-074  (sekretariat), e-mail: sekretariat@zk-pobiedziska.pl 
strona internetowa: www.zk-pobiedziska.pl 

 
zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu 
Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. 

 
CPV   

09132100-4, 09134100-8 
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej jako: 
„Prawo zamówień publicznych” lub „Pzp”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 
- Biuletyn Zamówień Publicznych 
- strona internetowa Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.  
- Siedziba zamawiającego – tablica ogłoszeń. 
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I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:  
 

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, tel. 61 177 

074, e-mail: sekretariat@zk-pobiedziska.pl, adres strony internetowej: www.zk-pobiedziska.pl 

zwana dalej jako: „Zamawiającym”. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej jako: „Prawo zamówień 

publicznych” lub „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwota określona w przepisach wydanych dla dostaw na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup:  

a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 5000 litrów, 

b) oleju napędowego w ilości szacunkowej 120000 litrów, 

dla jednostek transportowych i sprzętu będących w dyspozycji Zamawiającego w okresie od 

dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.  

2. Podane ilości są szacowane w oparciu o zużycie paliw w 2017 roku, w związku z czym mogą 

się ulec zmianie. Zakres zmian przewiduje się na poziomie +/- 15%. Niezależnie od ilości 

zakupionego paliwa w stosunku do szacunkowej ilości, wykonawcy nie będzie przysługiwało 

żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:  

a) 09132100-4 Benzyna bezołowiowa,  

b) 09134100-8 Olej napędowy.  

4. Tankowania będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych (nieregularnych) wizyt 

na stacji paliw Wykonawcy. 

5. Stacja paliw Wykonawcy może być oddalona od miejscowości Pobiedziska nie więcej niż o 5 

km. 

6. Stacja powinna umożliwiać całodobowe tankowanie zbiorników z możliwością tankowania 

w sytuacjach wyjątkowych również w soboty, niedziele oraz święta. 

7. Każdorazowa sprzedaż paliw musi być ewidencjonowana w karcie sprzedaży z podaniem 

numeru rejestracyjnego pojazdu, dnia zakupu paliwa i jego ilości. Kartę sprzedaży paliw 

należy każdorazowo dołączyć do faktury. Każdy wpis w karcie sprzedaży paliwa musi być 

własnoręcznie podpisany przez osobę dokonującą zakupu paliwa.  

8. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe 

określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) , oraz wymogi określone w 

normach PN-EN 590 oraz PN-EN 228.  
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9. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy 

niezmienionej stopy procentowej upustu (marży) od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go na 

fakturze.  

 

IV. Zamówienia – art. 67 ust.1 pkt 6 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.  

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

 

1. Umowa zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2018 r.  

2. Zamawiający będzie tankował paliwa na stacji Wykonawcy w nieregularny sposób, różnymi 

pojazdami i urządzeniami. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień – koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 

działalności w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem umowy. 

3. Sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań  

4. Zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym; stacją paliw w odległości nie 

większej niż 5 km od miejscowości Pobiedziska, wraz z posiadaniem podstawy do 

dysponowania tą stacją (formą prawną dysponowania). Godziny pracy: 24h na dobę, 7 dni w 

tygodniu. 

 

VII. Podstawy wykluczenia wykonawcy:  

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp. 

 

VIII. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia 
 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp zastrzega, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowania.  
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od 

wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków oraz oświadczenia o braku podstaw 

do wykluczenia.  

3. Wraz ze złożeniem oferty zamawiający żąda, celem potwierdzenia, że stacja paliw spełnia 

wymagania określone w SIWZ przedłożenia informacji o miejscu jej lokalizacji oraz dniach 

i godzinach jej otwarcia.  

4. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień składania następujących 

dokumentów: 

a) koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie 

obrotu paliwami będącymi przedmiotem umowy; 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu,  
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa on: 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

6. Forma  i sposób przedstawienia dokumentów: 

a) Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania 

Zamawiającego). 

b) Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane 

w wyniku wezwania Zamawiającego). 

c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

 

IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje) prowadzona będzie wyłącznie w formie pisemnej, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej  

Zamawiającego: www.zk-pobiedziska.pl.   

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się  z wykonawcami tylko i wyłącznie w sprawach 

organizacyjnych w godz. 9.00 do 14.00 jest Anna Romanowska - tel. 601 379 989; e-mail 

zamowienia@zk-pobiedziska.pl. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium:  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XI. Termin związania ofertą:  
 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania 

ofert. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert: 
 

1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej 

w jednym egzemplarzu. 

2. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ i zostać sporządzona według wzoru formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  



 

 6

3. W ofercie Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

4. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta wraz z załącznikami musi być podpisana 

przez wykonawcę.  

5. Zamawiający wymaga, aby ofertę, oświadczenia oraz dokumenty, które sporządzono przez  

Wykonawcę, podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 

lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę, oświadczenia 

i dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować 

uprawnienie do ich podpisania.  

6. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., musi być parafowane lub podpisane 

przez wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione. 

7. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie. 

c) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

d) Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem 

opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: 

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 

oferta do postępowania na: 

„Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego 

w Pobiedziskach Sp. z o.o.” 

nie otwierać przed dniem 06.04.2018 godz.9.15” 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

Ofertę należy złożyć do 06.04.2018 r., do godz. 9.00. 

W razie cofnięcia lub modyfikacji oferty przed terminem składania ofert wykonawca zobowiązany 

jest do oznaczenia opakowania, w którym dostarcza informację  tym dopiskiem: „Wycofanie 

oferty” lub „Zmiana oferty”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, o godzinie 9:15. 

 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty, w tym podatki 

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

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie przedstawi cenę kompletną, jednoznaczną, z rozbiciem 

na cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) ujętą cyfrowo i słownie. 
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3. Jako cenę wykonawca poda średnią cenę jednego litra benzyny bezołowiowej i oleju 

napędowego (z osobna) stosowaną przez niego w okresie 2 miesięcy przed dniem złożenia 

ofert. 

4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ujęciu procentowym wysokość upustu jaki będzie 

przysługiwać Zamawiającemu od ceny 1 litra paliwa. Upust jest niezmienny przez cały okres 

umowy.  

5. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi Zmawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:  

 

Zsumowaną wartość benzyny bezołowiowej i oleju napędowego po upuście - 100%. 

 
XVI. Formalności w celu zawarcia umowy po wyborze oferty: 

 

1. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę zgodną z załącznikiem nr 2 do SIWZ,  
2. Zamawiający i wykonawca zawrą umowę w terminie wyznaczonym przez tego pierwszego, z 

tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVIII. Istotne postanowienia umowne:  

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

XIX. Informacje dodatkowe: 
 

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

3. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

7. Informacje w zakresie podwykonawstwa: 

a) Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca 

jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy 
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zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy do wykonania oraz podać nazwy (firmy) 

podwykonawców.  

b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny wykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

c) Szczegółowe informacje w przedmiocie zawierania w ramach niniejszego zamówienia 

umów o podwykonawstwo oraz wymagań, jakie muszą one spełniać, określone są 

w projekcie umowy. 
d) Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy, ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne 

działania. 

 

 

XX.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom: 
 

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI Pzp.  

2. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę  Odwoławczą orzeczenia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
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zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

 

XVIII. Załączniki:  

1. załącznik nr 1 – Formularz oferty, 

2. załącznik nr 2 – wzór umowy, 

3. załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
Opracowano: Pobiedziska, dnia 26.03.2018 r. 

*** 

  

 

Załącznik nr 1  
…………………………………………………. 

(miejscowość, data) 
 
FORMULARZ OFERTY  

 

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

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

Nazwa (firma) i adres wykonawcy/wykonawców  
 

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

zamówienia pn. „Zakup oleju napędowego DIESEL  i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu 

Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.” 

 
 

Sposób obliczania ceny: 
Lp. Przedmiot 

zamówienia  

Szacunkowa 

ilość w litrach  

Średnia 

cena 
stosowana 

w okresie 2 
miesięcy 

przed 
dniem 

złożenia 
oferty 

Upust 

(stały 
przez 

cały 
okres 

trwania 
umowy) 

zł/litr  

Cena 

jednego 
litra  

(kolumna 
4-5) 

netto 

Wartość 

netto 
(kolumna 

3x6) 

VAT Wartość 

brutto 
(kolumna 

7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Olej napędowy  120.000       

2. Benzyna 

bezołowiowa  

5.000       

Suma: 

 

Uwaga:  

Wypełnić wszystkie kolumny pod rygorem odrzucenia oferty, z tym, że jeżeli oferent nie udziela upustu, to w kolumnie należy 

wpisać ‘nie”. 
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Za wykonanie całości zamówienia oferuję/my: 

cenę brutto: ………………………. zł (słownie: 

…….…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….), 

w tym:  

cenę netto: ……………………….  zł (słownie: ………………………………………………………………… 

………..…….…………………………………………………………………..................................................), 

oraz należny podatek VAT: …… % tj. ……………….  zł (słownie: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..) 

 

 

 

Zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy*** powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie, 
(jeżeli jest to wiadomo, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):   

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

 

Informacja o stacjach benzynowych:  

 

Liczba całodobowych stacji paliw w odległości 5 km od siedziby Zamawiającego  

Lp. Nazwa stacji Adres  Odległość od siedziby 
Zamawiającego  

Tytuł prawny  

do 3km powyżej  

3km - 5 km 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

Oświadczam/y, że: 
a) zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy według 

załączonego do SIWZ wzoru, 

b) pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni, 

c) spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą żadne podstawy do 

wykluczenia mnie/nas z postępowania.  
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                                   _____________________________ 

data, pieczęć i podpis Wykonawcy  

 

 
 
 
 

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

(miejscowość, data) 
 

…………………………………………. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, którego przedmiotem jest „Zakup oleju napędowego DIESEL  i etyliny dla sprzętu i 

pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z o.o.”, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 

oświadczam/y, że nie przynależę do grupy kapitałowej wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w przetargu2.  

 
 
 

______________________________________ 

podpis osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

                                                             
1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w rat 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
2 Jeżeli Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, składa podpis pod oświadczeniem określonym w tym miejscu. 
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[ALTERNATYWNIE] 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, którego przedmiotem są „Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów 

Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o. o” dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z 

o.o., na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy oświadczam/y, że przynależę/my do grupy kapitałowej z 

następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne  oferty  w przetargu3:  

 

Lp. Nazwa/Firma  Adres wykonawcy 
NIP 

( numer identyfikacji 
podatkowej  

1.  

 

 

 

 

 

  

2.  

 

 

 

 

 

  

 

Przedkładam następujące dowody, że powiązania wykonawcą/ami wymienionym/i w tabeli nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

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

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

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

                                                             
3Jeżeli Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wskazuje nazwę/firmę, adres wykonawcy, a także NIP, oraz składa podpis pod  
oświadczeniem określonym w tym miejscu. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
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….…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

______________________________________ 

podpis osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
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ZP-2/2018 
 
 

UMOWA NR ………………. 

Zawarta w dniu …………………… w Pobiedziskach, pomiędzy: 

Dostawcą: …………………………………………………………… 

Reprezentowanym przez :  

……………………………………………………………………………………………………… 

a, 

Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Spółką z o.o. z siedzibą przy 

ul. Poznańskiej 58, 62-010 Pobiedziska, legitymującą się numerem REGON: 

302285701 oraz NIP: 7773228861, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

pod numerem KRS 0000440307, o kapitale zakładowym w wysokości 9.555.000,00 

zł, reprezentowaną przez:  

Pana Szymona Stachowiaka – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Odbiorcą”, 

Na postawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie  dostawy szacunkowej ilości około 

……………… litrów oleju napędowego Diesel oraz około ……………….. litrów 

etyliny Pb 95, dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z o.o. 
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2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularz ofertowy stanowi 

integralną część niniejszej  umowy. 

3. Dostawca oświadcza, że posiada zawartą umowę na dystrybucję paliwa, 

zaplecze magazynowo-transportowe, koncesję oraz środki finansowe 

gwarantujące Odbiorcy ciągłość i regularność dostaw paliwa o najwyższej 

jakości i czystości.  

4. Faktyczna ilość paliwa, może różnić się od ilości podanej w ust.1  

                      §2 

Tankowanie następować będzie w stacjach Dostawcy w terminie wybranym przez 

Odbiorcę, w czasie obowiązywania umowy. 

§3 

1. Na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym ZP-1/2018 

ustalono cenę w wysokości: 

 olej napędowy Diesel: …………… zł. netto/l   

 etylina 95Pb:                        …………….zł. netto/l 

 

2. Odbiorca zapłaci Dostawcy za zatankowanie jednego litra paliwa 

kwotę obowiązującą w dniu tankowania, pomniejszoną o stały upust. 

 

3. Maksymalna wartość dostaw w okresie obowiązywania umowy 

wyniesie   ………………………………………….. (w tym podatek VAT) słownie: 

…………………………………………………………………………………………... (+15%). 

 

4. Dostawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu realizacji mniejszej ilości 

dostaw niż ilość wskazana w §1 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie płatne 

przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
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faktury. Termin wystawienia faktury 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego. 

§4 

 

1. Jeżeli w dniu tankowania Dostawca nie zapewni Odbiorcy odpowiedniej ilości 

paliwa, zapłaci karę umową, w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

 

2. Zastrzeżona tu kara umowna nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.  

3. Kara umowna płatna będzie w terminie tygodnia od dnia doręczenia drugiej 

stronie dokumentu księgowego potwierdzającego jej naliczenie.  

 

§5 

l . Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od …………………… do 

31 grudnia 2018 r.  

2. Odbiorca może ją wypowiedzieć z zachowaniem okresu miesięcznego 

wypowiedzenia. 

                                                                      §6 

Jeżeli przed upływem terminu zakończenia umowy zostanie zrealizowana 

wartość graniczna w wysokości ……………………………,  to umowa rozwiązuje 

się. 

                                                                          §7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności:  

 

l.   Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez 

Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Odbiorcy. 
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2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

 

3.Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, 1 dla Dostawcy i 2 dla 

Odbiorcy.          

                      DOSTAWCA                                                             ODBIORCA 

 


