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Zamawiający: ZP.271.4.2014 

GRUPA REMONTOWA W KARCZEWIE 

05-480 KARCZEW 

ul. Częstochowska 24 

Strona WWW: www.karczew.pl 

E-mail: grupa.remontowa.karczew@neostrada.pl 

   Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00- 15:00  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na wykonanie zadania 

Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń  
Grupy Remontowej w Karczewie w 2015 roku 

 
ZAWARTOŚĆ SIWZ 
Rozdział I  Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami 
Rozdział II Formularz Oferty i formularze załączników 
Rozdział III Wzór umowy 
 

Sporządził: Małgorzata Fiedukowicz 

  08 grudnia 2014 r. 

  

Sprawdził: ………………….. 

              (pieczęć i podpis)  

 ……………………………………..r. 

 

        ……………………………….. 

                    Zatwierdził: 

                    (pieczęć i podpis)  

 

       Karczew, dnia … ……………………………….r. . 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Grupa Remontowa w Karczewie 
05-480 Karczew, ul. Częstochowska 24, tel. 22 780 60 63,. e-mail: grupa.remontowa.karczew@neostrada.pl,   
www.karczew.pl  

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa paliw  dla pojazdów i urządzeń Grupy Remontowej w Karczewie w 2015 roku 

Olej napędowy- CPV: 23121100-2, Benzyna bezołowiowa Pb 95 i Pb 98 23111200-0 

 Przewidywane ilości zakupów w ciągu realizacji umowy  

Pb – PN-EN – 228:2006     ilość 1 200 litrów.  

ON – PN-EN 590:2006    ilość 19 000  litrów  

Zakupów dokonywać będą uprawnieni pracownicy Grupy Remontowej w Karczewie, sukcesywnie w miarę potrzeb 

Zamawiającego. 

Maksymalna odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 6 km, przy czym odległość ta 

liczona będzie jako najkrótsza droga po drogach publicznych utwardzonych. 

Stacja paliw musi być czynna 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu 

Sprzedawca po dokonaniu zakupów wystawiać będzie dowody WZ za wydane paliwo. 

Rozliczenie następować będzie fakturą VAT wystawioną nie częściej niż w okresach dekadowych na podstawie dowodu 

WZ w oparciu o ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem oferowanego upustu. 

Zamawiający nie akceptuje możliwości dokonywania zakupów paliwa przy użyciu kart paliwowych  

Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

samodzielnie realizował niniejsze zamówienie. 

 
4. Termin wykonania zamówienia; 

Od podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 2 stycznia 2015r. ) do 31 grudnia 2015r.  
 
5. Opis warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz opis  sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień tj. wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności  w zakresie obrotu 
paliwami 

2) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia – Zamawiający nie określa 
szczegółowo tego warunku 

3) Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia – 
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 

4) Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia – Zamawiający nie precyzuje 
szczegółowo tego warunku 

5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dołączonych dokumentów 
wg kryterium „spełnia- nie spełnia”. 

 
6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty w celu 

potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu z postępowania: 
1) Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.  poz. 1059  z późn. zmianami)  

http://www.karczew.pl/
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  w celu potwierdzenia warunku niepodlegania wykluczeniu z 
postępowania, 

3) Oświadczenie (wg załączonego wzoru). 
a) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4) Wykonawcy składający wspólną ofertę oraz wykonawcy mający swoją siedzibę poza granicami RP składają 
odpowiednio dokumenty w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się  zamawiającego  z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  lub  

dokumentów,  a także  wskazanie osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się z wykonawcami 
1) Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub faksem oraz poprzez zamieszczanie wymaganych informacji 

na stronie internetowej www.bip.karczew.pl. 
2)  Oświadczenia oraz dokumenty przekazywane są  pisemnie lub  faksem .  
3) Zamawiający wyznacza p. Marka Olszaka    tel. 22 780 60 63 do kontaktowania się z Wykonawcami. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium 
Wadium nie jest wymagane. 
 
9. Termin związania ofertą 
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania 
których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w zakresie wskazanym w art.23 ust.2 Prawa 
zamówień publicznych. 

3) Wraz z ofertą winny być złożone: 
a) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami ust. 6, 
b) Wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej. 
4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Rozdziału I i II 

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
5) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w 

postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty 
nieczytelne zostaną odrzucone. 

6) Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty 
(poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym 
wypadku nie będą uwzględniane. 

7) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 
ust.8. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.  

8) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród 
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w 
osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji 
stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie.  

9) Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami ust. 6, winny być trwale 
ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości stron, na których je zamieszczono. 

10) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

http://www.bip.karczew.pl/
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Zamawiającego na adres: Grupa Remontowa w Karczewie, ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew oraz opisane: 
„Oferta : Dostawa paliw dla pojazdów i urządzeń Grupy Remontowej w Karczewie w 2015 roku”,  nie otwierać 
przed dniem 18 grudnia 2014 r. godz. 9:15”. 

11) Wymagania określone w pkt 7-10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; 
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

12) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić do niej zmiany. Zmiany 
winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu  składania 
ofert.  Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać 
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA".  

13) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania, 
z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 Pzp. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w  terminie do 18  grudnia 2014r., do godziny 9:00. 
2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu wyznaczonym na składanie ofert o godzinie 9:15. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny; 

1) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę jako suma  iloczynów cen jednostkowych  i  przewidywanej 
wielkości zakupu, zgodnie z tabelą dołączoną do Formularza oferty, z  uwzględnieniem upustu oferowanego 
przez Wykonawcę. 

2) Ceny jednostkowe brutto winny być podane jako ceny na dystrybutorze z dnia 10 grudnia 2014r.  

3) Wysokość upustu do ceny jednostkowej  (w %)jest wielkością stałą, obowiązującą podczas trwania umowy.  

4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą zmieniane zgodnie z cenami dla klientów detalicznych na  

dzień zakupu paliwa.  

5) Cena oferty winna być wyrażona w PLN. 

6) Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 

7) Walutami w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym,  

a Wykonawcą są PLN. 
 
13. Opis kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert; 
Cena 100%. 
Oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100pkt., pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej 
punktów. 
 

14. Informacje o formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 
W terminie 5 dni roboczych od upływu terminu na wnoszenie odwołań  związanych z odrzuceniem ofert 
lub wykluczeniem wykonawców Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do podpisania umowy w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia  
publicznego,  ogólne warunki  umowy  albo wzór  umowy, jeżeli  zamawiający wymaga  od wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 
Wzór umowy zawiera Rozdział III siwz. 
 

17. Pouczenie o środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, a także organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

2) Od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie. 
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3)  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu, odrzucenia 
oferty odwołującego. 

4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie w niniejszym postępowaniu. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji Zamawiający potarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując 
o tym wykonawców. Na powtórzenie czynności nie przysługuje odwołanie, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt.3 

5)  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6)  Odwołanie wobec treści ogłoszenia a także Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie internetowej. 

7)  Odwołanie od czynności niewymienionych w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć  wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

8)  Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się: 
a) nie później niż 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia 
b) nie później niż 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
9)  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

10) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

11)  Odwołujący 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. 

12)  Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 
przysługuje skarga do Sądu. 

13)  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego , za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

18. Możliwość składania ofert częściowych 
 Nie dotyczy. 
 

19. Możliwość udzielania zamówień uzupełniających 
 Nie dotyczy. 
 

20. Możliwość składania ofert wariantowych. 
Nie dotyczy. 

21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej  
 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
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Załącznik Nr 1a do Rozdziału I 
 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

(zgodnie z art. 22 ust.1) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: 

Dostawa  paliw płynnych dla Grupy Remontowej w Karczewie w 2015 roku 

Posiadam uprawnienia konieczne do wykonania ww. zamówienia 

Posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia  
Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia  
Znajduję się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia  
 

 

………………………….. dnia ……… 2014 roku 

       …………………………………………….. 

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

Załącznik Nr 1b do Rozdziału I 
 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

(zgodnie z art. 24 ustawy Pzp) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: 

Dostawa paliw płynnych dla Grupy Remontowej w Karczewie  w 2015 roku 
oświadczamy, że:  

 

 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

……………………….. dnia ……… 2014 roku 

       …………………………………………….. 

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ROZDZIAŁ  II  

FORMULARZ  OFERTY I  FORMULARZE  ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OFERTA  

Grupa Remontowa w Karczewie  

05-480 Karczew  

ul. Częstochowska 24 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA GRUPY REMONTOWEJ W KARCZEWIE W 2015 ROKU 

MY  NIŻEJ  PODPISANI 

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

NIP ………………………………………REGON……………………………………… 

telefon ………………………………………fax……………………………………… 

(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy 

Wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
     

 

 

  (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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1. SKŁADAMY  OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę : 

WYSZCZEGÓLNIENIE CYFRAMI SŁOWNIE 

CENA BRUTTO (PLN)   

W TYM PODATEK VAT(%) 

(na dzień składania ofert) 

 

…......... % 

 

……………..................………………………………. procent 

 

4. OŚWIADCZAMY, że sprzedaż paliw odbywać się będzie w  ................................... przy 

ul............................................................................. ; odległość punktu sprzedaży od siedziby Zamawiającego 

wynosi. .............. km. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie pokreślonym w SIWZ. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców. 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………  (wypełniają jedynie przedsiębiorcy 

składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 

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

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od …….. 

do ……… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

………………………………………………………………………………….. 

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

13. OFERTĘ niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:                                 

…………………………………………………………………………………………  

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na …… kolejno ponumerowanych 

stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych; 

- Oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu 

-Koncesja na obrót paliwami 

-Odpis z KRS lub CEiDG 

- Wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej 

………………………………… 

 

 

……………………….. dnia ……............….. 2014 roku 

       …………………………………………….. 

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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 ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do Rozdziału II 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 

Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń  

Grupy Remontowej w Karczewie  w 2015 roku 

Lp. Nazwa paliwa 

Cena jednostkowa brutto na 

dystrybutorze w dniu 10 

grudnia 2014 r. (zł/l) 

Przewidywana ilość (l) 
Wartość brutto 

(zł) 

1 2 3 5 6 

1 Olej napędowy  19 000  

2 Benzyna 

bezołowiowa Pb 95 

 1 200  

 

Cena oferty brutto …………………………………………zł 

Oferowany upust (%) ….....…. % 

*Cena oferty brutto po uwzględnieniu upustu …………..........................................………………………………zł 

Słownie złotych brutto :………………………………………………............................………………………………………………….. 

*Wyliczoną cenę brutto z uwzględnieniem upustu należy przenieść do pkt.  3 Formularza Oferty. 

 

 

……………………….. dnia …….........….. 2014 roku 

       …………………………………………….. 

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik Nr 1a do Rozdziału II 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
OŚWIADCZENIE 

(dla wykonawców , którzy nie należą 

do grupy kapitałowej) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: 

Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Grupy Remontowej w Karczewie  

w 2015 roku 

oświadczam, że:   

Nie należę do grupy kapitałowej  

 

………………………….. dnia ……… ……………….roku 

       …………………………………………….. 

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Załącznik Nr 1b do Rozdziału II 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

(dla wykonawców należących do grupy 

kapitałowej) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: 

Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń Grupy Remontowej w Karczewie  

w 2015 roku 

oświadczam, że: należę do grupy kapitałowe, w skład której wchodzą następujące 

podmioty: 

1…. 

 

 

2….. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. dnia ……… ……… roku 

       …………………………………………….. 

        (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ROZDZIAŁ  III 

Wzór umowy 

W dniu ............................ 2014.r. w Karczewie pomiędzy Grupą Remontową w Karczewie  (05-480) przy ul. 

Częstochowskiej 24,  zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: 

Pana Marka Olszaka  - Dyrektora 

a firmą ............................ z siedzibą w ............................ przy ul. ............................, zarejestrowaną w 

............................  pod nr. ............................, NIP……………………. REGON …………………………….. 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowaną przez : 

1. ............................, 
2. ............................, 
w rezultacie dokonania przez Kupującego akceptacji oferty Sprzedawcy, została zawarta umowa o następującej 

treści : 

§ 1 

1. Kupujący zleca, a Sprzedawca  zobowiązuje się wykonać zamówienie pt. „Dostawa paliw płynnych dla 
pojazdów i urządzeń Grupy Remontowej w Karczewie w 2015roku”, zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Przewidywana ilość dokonywanych zakupów  w okresie realizacji umowy : benzyna bezołowiowa Pb 95:  1200 
litrów, olej napędowy 19 000 litrów. 

3. Zamawiający będzie dokonywał zakupów w miarę potrzeb i nie jest zobowiązany do wykonania niniejszej 
umowy w pełnej wysokości. 

§ 2 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy : od dnia podpisania umowy(nie wcześniej niż od 2 stycznia 2015 r) do 
dnia 31 grudnia 2015 r. 

2. Ustala się, że miejscem odbioru jest należąca do Sprzedawcy stacja paliw w ......................…. przy 
ul………………....................….. 

§ 4 

Kupujący ustala, że  zakupów paliwa mogą dokonywać w jego imieniu osoby wymienione w załączniku do Umowy, 

zawierającym ich imiona i nazwiska, numer dowodu tożsamości i wzory podpisów. 

§ 5 

1. Strony zgodnie ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 na   
1.1. ............................ zł (słownie ............................ ............................ zł ) brutto za 1 litr benzyny 

bezołowiowej 95  
1.2. ............................ zł (słownie ............................ ............................ zł ) brutto za 1 litr oleju napędowego.  

2. Zmiana cen ustalonych w ust. 1 następować będzie w przypadku zmiany (obniżki lub podwyżki) cen 
detalicznych obowiązujących u Sprzedawcy, przy zachowaniu zagwarantowanego przez Sprzedawcę upustu 
w wysokości. ……. %. 
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3. Rozliczenie następować będzie fakturą VAT wystawioną w każdy pierwszy roboczy dzień po upływie dekady 
za paliwo sprzedane w dekadzie poprzedniej na podstawie dowodu WZ w oparciu o ceny jednostkowe   
obowiązujące w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem oferowanego upustu. 

4. Strony ustalają, że wartość niniejszej umowy , stanowiąca przewidywane całkowite wynagrodzenie 
wykonawcy brutto wynosi …........................................ zł. 

5. Strony zgodnie ustalają, że Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę za dostarczenie przedmiotu umowy 
wymienionego w § 1 terminie 21 dni od daty doręczenia faktury zawierającej numer niniejszej umowy.  

6. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Sprzedawcy: 

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

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Kupujący wydał polecenie swojemu bankowi przelania na konto 
Sprzedawcy określonej kwoty, lub wręczył mu czek potwierdzony przez bank. 

 

§ 6 

1. Kupujący płaci Sprzedawcy z tytułu niezapłaconych faktur w terminie ustalonym w § 5 ust. 5 odsetki 
ustawowe. 

2. W razie jednostronnego odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę ustala się karę umowną w wysokości 10% 
wartości umowy, stanowiącej kwotę wymienioną w § 5 ust. 4. 

 

§ 7 

Sprzedawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Kupującego i osób trzecich spowodowane 

istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. 

§ 8 

1. Sprzedawca w pełni odpowiada za dostarczony Kupującemu przedmiot umowy. 
2. Na każde żądanie Kupującego Sprzedawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną. 

3. Jeżeli Kupujący zażąda badań jakości przedmiotu dostawy lub jego części, Sprzedawca obowiązany jest zlecić 
przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że parametry techniczne przedmiotu umowy są niezgodne 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, to koszty badań obciążą Sprzedawcę, zaś gdy wyniki tych 
badań wykażą, że parametry techniczne przedmiotu umowy są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, to koszty tych badań obciążają Kupującego. Sprzedawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy 
musi uzyskać od Kupującego akceptację eksperta. 

 

§ 9 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy dokonana 
niezgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 11 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w następujących sytuacjach: 

 Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013r poz. 907 z późn. zmianami),  

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Sprzedawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy, 

 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonym w niniejszej umowie, 
b) Kupujący odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy, 
c) Kupujący zawiadomi Sprzedawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie 

będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedawcy. 

 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
§ 12 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Kupujący 
jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Sprzedawcy. 
3. Sprzedawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Kupującego roszczenia w 

terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Sprzedawcę uznania roszczenia Kupującego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Kupujący uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Kupującego. 
§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Kupującego i 1 dla Sprzedawcy. 

 

 

 

KUPUJĄCY:                                                                                               SPRZEDAWCA:   

   

  

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


