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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  
        
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

„ Zakup  oleju napędowego, etyliny Pb – 95, olejów silnikowych, oleju 
hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk” 

 
 
 
 
Postępowanie opublikowano: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 438142-2012 z dnia 08.11.2012 r. 
2. Strona internetowa Gminy Wierzchowo bip.wierzchowo.pl  - w  
     dniu 08.11.2012 r. 
3. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy w dniu 08.11.2012 r. 
4. Tablica ogłoszeń w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Wierzchowie w dniu 08.11.2012 r. 
 
 
 
 
 
 
          Zatwierdzam: 

Dyrektor GZGK 
Jarosław Doroszuk 

           

 
 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
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Część I. Informacje ogólne 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego; 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie, ul. Szkolna 6, 78-530 Wierzchowo, 
reprezentowana przez Dyrektora p.o. Jarosława Doroszuk, 
NIP 674-12-55-073 
TEL. ( 94 ) 36 18 303   FAX . ( 94 ) 36 18 303 e-mail : gzgk@2com.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia; 
Przetarg nieograniczony – art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach art.11 ust.8 
III. Przedmiot zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego, etyliny Pb 95,olejów silnikowych, oleju 
hydraulicznego i przekładniowego oraz, smarów do łożysk  w 2013 roku, poniżej wymienionych 
asortymentów: 
1. olej napędowy          około 12 000 litrów 
2. benzyna bezołowiowa 95         około  250 litrów 
3.olej silnikowy 15W/50 posiadający specyfikację  
  i dopuszczenie CE/SF        około  100 litrów 
4, olej o klasie jakośc iAPJ: S.A., lepkość SAE 30    około   50 litrów 
5, olej silnikowy 10W/40 posiadający dopusz.VW 50000 MB   
  Approual 229.1, APJ 52/SJ/CF, ACEA AB/33     około   20 litrów 
6, olej do układów hydraulicznych HL-46     około 140 litrów 
7, olej przekładniowy o klasie jakości APJ: GL-4,  
  lepkość SAE: 80 W, spełniający wymagania MAN 341 typ Z1   około   20 litrów 
8, smar do łożysk        około   50 kg  
9,  płyn hamulcowy do tarczowych i bębnowych układów  
  hamulcowych          około    4 litry 
   
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. 
Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie. 
Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacja paliw  
Przedmiot zamówienia musi zapewnić pobór paliwa na stacji paliw położonej na terenie miasta 
Złocieniec, czynnej co najmniej od godz. 7.00 do 15.00 w dni robocze.  
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie do końca 2012 roku poprzez 
tankowanie pojazdów po cenach jednostkowych w dniu tankowania z uwzględnieniem udzielonych 
upustów. 
Wykonawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami 
i wymaganiami jakościowymi – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) oraz 
odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 
Oznaczenie wg CPV: 
09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa 
09.13.42.00-8 Olej napędowy 
09.21.11.00     Oleje silnikowe 
09.21.10.00     Oleje smarowe i środki smarowe 
 
IV. Termin wykonania zamówienia; 
Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. 
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V. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy 
muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu; 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, Wykonawca winien złożyć oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do 
SIWZ). 
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią 
przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
4. W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane oświadczenie, musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 
5. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów, powinien przedstawić oświadczenie tych podmiotów 
wymienione w pkt. 2. 
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30.12.2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków; 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu: 
1.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: 
- aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 624 z późn. zm.); 
6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia 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, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
6.3 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być 
podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega 
na jego wiedzy i doświadczeniu. 
6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału 
w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden 
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 
6.5 Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 
 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, 
następujące dokumenty: 
7.1 oświadczenie wykonawcy z art.22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego 
warunków udziału  w postępowaniu (znajdujące się w formularzu  Oferta); 
7.2 aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 624 z późn. zm.); 
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VIII. Dokumenty składane wraz z ofertą; 
8.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić 
będzie wypełniony formularz Oferta - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2. 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, składają oni jedną 
ofertę. 
8.2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
8.2.1. oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu 5. i 7. SIWZ. 
8.2.2. w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
8.2.3. W przypadku gdy, oferta lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru 
lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami; 
1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie drogą pocztową lub faksem. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Informacje 
przekazane faksem muszą być potwierdzone pisemnie. 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
3. 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 przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej. 
4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Jarosław Doroszuk  
 fax 94 36 18 303, e-mail gzgk@2com.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 
do 15:00. 
 
X. Wymagania dotyczące wadium; 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
XI. Termin związania ofertą; 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XII. Opis sposobu przygotowania ofert; 
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Oferta oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane 
i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 

mailto:gzgk@2com.pl
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5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację. 
6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie 
się z treścią oferty przed terminem otworzenia ofert. 
7. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie, ul. Szkolna 6, 78-530 Wierzchowo. Przetarg 
nieograniczony na : „ Zakup oleju napędowego, etyliny Pb – 95, olejów silnikowych, oleju 
hydraulicznego i przekładniowego oraz  smarów do łożysk ”. 
Nie otwierać przed 19.11.2012r godz.11:00. 
8. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 12.7, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego, bądź 
przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 
zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty 
powinno znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej: „Zmiana” lub „Wycofanie”  
i opisane jak w pkt. 12.7. 
12. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 
14. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 
 
XIII. Miejsce oraz terminy składania i otworzenia ofert 
1. Miejscem składania ofert jest 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej - sekretariat 
78-530 Wierzchowo, ul. Szkolna 6 
2. Termin składania ofert - do dnia 19.11.2012 r., do godziny 11.00 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2012 r. o godz. 11.15, w siedzibie Zamawiającego 
4. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej lub jego Zastępca w obecności 
członków Komisji Przetargowej i zgromadzonych Wykonawców. 
5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 
6. Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert począwszy od odczytania ofert wycofanych 
i zmienionych po czym w przypadku oferty wycofanej – nie otwartą zwróci Wykonawcy, natomiast w 
przypadku oferty zmienionej – ustosunkuje się wyłącznie do jej treści. 
7. W trakcie otwierania ofert zostaną podane: 
- nazwy i adresy Wykonawców, 
- ceny ofert. 
8. Po odczytaniu ww. informacji, Komisja Przetargowa przystąpi do analizy i oceny złożonych ofert z 
uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XIV. Opis sposobu obliczania ceny; 
1.Wykonawca obliczy cenę w „Formularz OFERTA” w następujący sposób: 
1) cena jednostkowa za 1 dm3 – litr) netto – jest to cena paliw w dniu 08.11.2012 r. na dystrybutorze, 
2) upust – Wykonawca zaoferuje upust określając jego wielkość procentowo, 
3) wartość netto z uwzględnieniem upustu – jest to iloczyn ceny pomniejszonej o wartość upustu 
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i ilość danego asortymentu, 
4) podatek VAT – Wykonawca określi wartość podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5) wartość brutto – jest to suma wartości netto z uwzględnieniem upustu i wartości podatku VAT. 
2.Wszystkie wartości określone w „Druku OFERTA” oraz w „Formularzu cenowym” winny być liczone 
do dwóch miejsc po przecinku. 
3.Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie nakłady rzeczowe wraz z narzutami i kosztami 
pośrednimi. 
4.Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w „Druku OFERTA” ceny netto, 
podatku VAT i ceny brutto. 
5.W „Druku OFERTA” Wykonawca określi wielkość upustu. Upust należy określić jako wartość 
procentową – obowiązującą w niezmienionej wysokości przez cały okres umowy. 
Cenę należy wyliczyć w następujący sposób: 
Cena oferowana = cena z dnia 08.11.2012r. na dystrybutorze Wykonawcy minus stały, obowiązujący 
przez cały okres umowy upust w złotych od każdego litra zakupionego w danym dniu paliwa. 
Cenę należy podać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi. 
 
XV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty . 
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest CENA – 100% 
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu 
i zaproponuje najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach. 
3. Oferta z najniższą ceną za realizację zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 100. 
Oferty następnie będą oceniane wg poniższego wzoru: 
(Cena oferty najniższej : cena oferty badanej) x 100 pkt = uzyskana ilość punktów 
4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
 
XVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 
poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 
2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi 
część III SIWZ. 
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane faksem, a Wykonawca potwierdził fakt jego otrzymania, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w pkt. 16.5, jeżeli: 
- złożono tylko jedną ofertę, 
- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady 
współpracy uczestników postępowania. 
6. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 
do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny. 
 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVIII. Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym część III 
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o zamówienie publiczne. 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez niego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy 
przysługują środki ochrony prawnej, opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XX. Zamawiający postanawia, że: 
1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
2) nie dopuszcza składanie ofert wariantowych, 
3) dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, 
4) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, rozliczenie nastąpi w walucie polskiej, 
5) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
7) nie dopuszcza składanie ofert częściowych, 
8) nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
Zał. 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
Zał. 2 - Formularz OFERTA 
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Część II. Formularz  oferty 
 
        Adresat : 
...............................................      Dyrektor Gminnego Zakładu 
Pieczęć firmowa Wykonawcy     Gospodarki Komunalnej 
        ul. Szkolna 6 
        78-530 Wierzchowo 
 
 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszonego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie przetargu 
nieograniczonegona: “Zakup oleju napędowego, etyliny Pb – 95, olejów silnikowych, oleju 
hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk” składamy następującą Ofertę na 
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za: 
 
Cena obliczona według formularza cenowego wynosi: 
 
Cena netto po upuście ..............................................................zł; 
 
Podatek VAT w wysokości .....%, ........................................................................... zł; 
 
Cena brutto po upuście .......................................................... zł; 
 
Słownie cena brutto ............................................................................................................................ 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 
2. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 
2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 
4. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 
5. Oświadczamy, że ofertę składamy w imieniu własnym /jako konsorcjum następujących firm:* 
………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 
 a. siłami własnymi * 
 b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………… * 
* niepotrzebne skreślić 
 
7. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu : 
 a. ………………..………………………………………… 
 (nazwa podmiotu) 
 b. ………………………………………………………….. 
 (nazwa podmiotu) 
 c. ………………………………………………………….. 
 (nazwa podmiotu) 
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i zgodnie z dyspozycją pkt. 6.3. SIWZ podmiot/ty ten/te wykona/ją następujący zakres robót: 
 a. ………………..………………………………………… 
 b. ………………………………………………………….. 
 c. ………………………………………………………….. 
8. Oświadczamy, że podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w SIWZ projektem umowy i przyjmujemy go bez 
zastrzeżeń. 
10. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie wymagane informacje pozwalające prawidłowo wycenić 
prace będące przedmiotem zamówienia oraz złożyć niniejszą ofertę. 
11. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie 
Zamawiającego w terminie przez niego. 
12. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 
13. Załącznikami do niniejszej Oferty są dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ, tj. 
 
1) ................................................................... 
 
2) ................................................................... 
 
3) ................................................................... 
 
4) ................................................................... 
 
 
       ...................................................................... 
       (data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
       właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres WYKONAWCY : 
.................................................................................................................................... 
NIP ....................................................... 
REGON .................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
.................................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
........................................................................................................................... 
numer telefonu: ……………………………………… 
numer faksu: ……………………………………… 
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CZĘŚĆ III. Projekt umowy 
 
 
 
 
 

U M O W A .............................. 
 
 

zawarta w dniu ........................... pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w 
Wierzchowie ul. Szkolna 6, 78-530 Wierzchowo, NIP 674-12-55-073 reprezentowaną przez 
.................................. - ................................................., zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a.............................................................................................................., NIP ..............................., 
zarejestrowanym w................................................, mającym swoją siedzibę w .............................., 
reprezentowaną/ym przez: ..............................................., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1. 
Podstawa zawarcia umowy 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….........…… 
przetargu nieograniczonego na:” Dostawa oleju napędowego, etyliny Pb – 95, olejów silnikowych, 
oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz, smarów do łożysk”. 

§ 2. 
Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego, etyliny Pb 95,olejów silnikowych, oleju 
hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk w 2013 roku, 
poniżej wymienionych asortymentów: 
- olej napędowy    -   około ................. dm3 (litrów); 
- benzyna bezołowiowa 95   -   około ................. dm3 (litrów); 
- olej silnikowy 15W/50  -   około ................. dm3 (litrów). 
- olej silnikowy  10W/40  -   około ................. dm3 (litrów); 
- olej silnikowy  SAE 30  -   około ................. dm3 (litrów); 
- olej HL-46    -   około ................. dm3 (litrów). 
- olej przekładniowy SAE 80W  -   około ................. dm3 (litrów); 
- płyn hamulcowy    -   około ................. dm3 (litrów). 
- smar do łożysk   -   około…………….kg 
 
 
Zakup paliwa będzie odbywał się w formie tankowań pojazdów stosownie do potrzeb 
Zamawiającego. 
W związku z tym, iż ilość sukcesywnych zakupów paliwa została ustalona szacunkowo i wielkość 
zużytego paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, 
że ilość zamawianego paliwa może ulec zmianie. Z uwagi na to, wynagrodzenie Wykonawcy płatne 
będzie wg rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na warunkach określonych w umowie. 
Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie. 
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem stacji paliw w ......................................., w odległości 
km od siedziby Zamawiającego oraz, że zakup paliwa jest dostępny w godz. od 7.00 do godz. 15.00, 
w dni robocze przez cały rok. 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie do końca 2013 roku poprzez 
tankowanie pojazdów po cenach jednostkowych w dniu tankowania z uwzględnieniem udzielonych 
upustów. 
Wykonawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami 
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i wymaganiami jakościowymi – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 216, poz. 1825) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 
 

§ 3. 
Termin realizacji 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

 
1.Cena tankowanego paliwa to cena dnia z dystrybutora pomniejszona o upust zaoferowany w 
postępowaniu przetargowym. 
 
2.Wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów paliw, olejów i smarów zaoferowana w przetargu 
wynosi: 
 
1) benzyna bezołowiowa Pb 95 - ....%/dm³ 
 

2) olej napędowy ON-   …%/dm³ 
 
3) olej silnikowy 15W/50 - ........... %dm3  
 
4) olej silnikowy 10W/40 - ...........% dm 3  
 
5) olej silnikowy SAE 30 - ........... %dm3  

 
6) olej hydrauliczny HL-46 - ........... %dm 3  

 
7) olej przekładniowy SAE 80W - ...........% dm3  

 

8) płyn hamulcowy - ........... %dm 3  

 

9) smar do łożysk-…………...%/kg 
 
 
 
 

§ 5. 
Warunki płatności 

 
Strony ustalają następujące zasady fakturowania: 
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie kopia wydania paliwa z zawartą informacją: 
1) data tankowania; 
2) nr rejestracyjny pojazdu; 
3) ilość i rodzaj zatankowanego paliwa; 
4) cenę paliwa (bez upustu) „na dystrybutorze” 
5) czytelny podpis kierowcy oraz uprawnionego pracownika stacji paliw potwierdzający ww. 
informacje. 
2. Zamawiający dokona polecenia przelewu kwoty wynagrodzenia za zakupione paliwo 
w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 
3. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
4. Fakturę należy wystawić na adres: 
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 6, 78-530 Wierzchowo 
NIP: 674-12-55-073. 
 

§ 6. 
 

Odbiorcami paliwa są osoby uprawnione do odbioru wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy wraz z listą pojazdów. 
 

§ 7. 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zapewnienie stałej sprzedaży paliwa dla Zamawiającego; 
2) zagwarantowanie realizacji zamówienia w zakresie wymagań jakościowych; 
3) każdorazowo, na ustne lub pisemne życzenie Zamawiającego przedłożenie aktualnego 
świadectwa jakości określonej partii paliwa. Świadectwo jakości winno być wystawione bądź 
imiennie na Wykonawcę lub powinno z niego jasno wynikać, że świadectwo jakości dotyczy 
paliwa sprzedawanego przez Wykonawcę. 
2. W przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa na podstawie analizy laboratoryjnej, lub świadectwa 
jakości, Wykonawca pokryje koszty wymiany wadliwego paliwa oraz koszty przeprowadzenia badań. 
3. Wykonawca w przypadku odmowy sprzedaży paliwa ma obowiązek pisemnego podania 
przyczyny. 
 

§ 8. 
 

Wykonawca oświadcza, że: 
1.Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2.Umowa zawarta z Podwykonawcą będzie zgodna, co do treści z niniejsza umową. 
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
w takim samym stopniu, jak za własne. 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy i kary umowne 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku: 
a) ogłoszenia upadłości jego firmy, 
b) ogłoszenia likwidacji jego firmy, 
c) zawieszenia działalności jego firmy, 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w pkt.1a, 1b, 1c uprawnia Zamawiającego do 
naliczenia kary umownej, w wysokości 50 % wartości brutto przedmiotu zamówienia. 
3. Odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy innych niż wymienione w pkt. 1a, 1b,1c uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary 
umownej, w wysokości 100 % wartości brutto przedmiotu zamówienia. 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zastosowanie 
maja przepisy art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
10. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w kwocie odpowiadającej odsetkom 
ustawowym za każdy dzień przekroczenia terminu płatności faktury. 
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§10  
 

Zmiana umowy 
 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku, gdy 
konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 
VAT) 
 

§ 11 
Spory 

 
Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Załączniki 

 
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu oraz 
załącznik nr 1 – wykaz osób uprawnionych do odbioru paliwa wraz z wykazem pojazdów. 
 
 
 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
zamówień i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a 
 
 
 
 
 
 
________________________    _______________________ 
 /pieczęć i podpis/      / /pieczęć i podpis/  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

……………………… 
pieczątka firmowa Wykonawcy 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: “Zakup oleju napędowego, etyliny Pb 95, olejów silnikowych, oleju 
hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łozysk”, składamy oświadczenie o braku 
podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, który stanowi, że: 
 
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 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; 
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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.” 
 
 
 
 
 
 
.................................., dnia ................... 
Miejscowość, data: 
 
 
 
 

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

    (podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
    właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 
………………………………… 
pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

lp Asortyment Jedn. 
miary 

Ilość Cena  
jednostkowa 

netto 

Upust 
 
 
 

%      wartość 

Wartość 
zamówienia 

Netto z 
uwzględnieniem 

upustu 

Podat
ek 

VAT 

Wartość 
zamówienia 

Brutto 
(kol 8+kol9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Olej 
napędowy 

ON 

dm³        

2 Benzyna 
Bezołowio
wa PB 95 

dm³        

3 Olej 
Silnikowy 
15W/50 

dm³        

4 Olej 
Silnikowy 
10W/40 

dm³        

5 Olej 
Silnikowy 
SAE 30 

dm³        

6 Olej 
hydraulicz

ny 
HL 46 

dm³        

7 Olej  
Przekładn

iowy 
SAE 80W 

dm³        

8 
 
 
 
9 

Płyn 
Hamulco
wy HZ-4 

 
Smar do 
łożysk 

 

dm³ 
 

 

dm³ 

       

 
RAZEM 

 

   

 
……………………………………. 
 Miejscowość, data     ………………………………………….. 
        ( podpis pieczątka imienna osoby/osób   
        właściwej/wych do reprezentowania Wykonawcy) 
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