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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 
 
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), zwana dalej ustawą. 

 

Zamawiający: Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-

234 Przemęt, woj. wielkopolskie. tel. 65 6190112, www.ppk-przemet.pl 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa paliw w 2018 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,  
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przemęt, dnia 08.01.2018 r. 
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I. Dane Zamawiającego  
1. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, woj. Wielkopolskie, 
Witryna www: www.ppk-przemet.pl,  

E-mail: ppk@ppk-przemet.pl  
Telefon: 65 6190112, fax: 65 6190112, 

NIP: 9231704591, 

REGON: 366226166 

 

2. Adres do korespondencji: 

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie. 

 

3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt I ust. 2. 
 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.  

w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia nie 

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem 

SIWZ. 
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów 
służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana w formie bezgotówkowych 

tankowań na stacjach paliw Wykonawcy w obrębie Przemętu lub oddalonego od siedziby 

Zamawiającego nie więcej niż 7 km w następujących ilościach paliw: 
 

1.1. Dostawa oleju napędowego w ilości 50 000 litrów rocznie. 

1.2. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2000 litrów rocznie. 

 
W niniejszym postępowaniu udział mogą wziąć Wykonawcy, którzy zapewnią możliwość 
tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego  
w obrębie Przemętu lub oddalonego od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 7 km. 
Zamawiający zastrzega, że podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi  
i w zależności od potrzeb mogą ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. Jakość oferowanych 
paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie 
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1928) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680).  
 

2. Opis przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

09100000-0 Paliwa 

 09134100-8 Olej napędowy 

09132100-4 Benzyna bezołowiowa 95 

 

3. Miejsce wykonywania  prac objętych umową: teren gminy Przemęt - Przemęt. 

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduję aukcji elektronicznej.  
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej 

Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ wraz  

z dokumentacją za opłatą pokrywającą koszty jej druku oraz przekazania.  

http://www.ppk-przemet.pl/
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8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  
w załączonym do niniejszej SIWZ wzorze umowy. 
10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za 
własne. 
12. Termin wykonania zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców ubiegających się o 

niniejsze zamówienie publiczne.  
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2.1. i nr 2.2. do SIWZ.  
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu, 

2. Spełniają warunki udziału dotyczące:  
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca 
spełni ten warunek, jeśli wykaże, że:  

a) posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

b) w zakresie potencjału technicznego potwierdzi że, posiada czynną stację paliw z obsługą  

w odległości 7 km od siedziby Zamawiającego. 
 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące kompetencji.   

4. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:  
4.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia we wskazanym zakresie – wypełnione, 
podpisane i złożone wraz z ofertą załącznik nr 2.1. i nr 2.2. do SIWZ.  

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie 

takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,  

w szczególności: 
 

a) Aktualną (ważną) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  

o którym mowa w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 
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Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

zamieszcza również w oświadczeniu informacje dotyczące podwykonawców. 

  
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający zażąda dostarczenia następujących dokumentów: 

 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

b) Aktualną (ważną) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki 

 

c) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (patrz pkt 7) – załącznik nr 5. 

 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt. V.5.1.a SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie 

określonym w punktach V.5.1.a 

 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

7. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1126).  

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V.1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
9. Dokumenty podmiotów trzecich  

Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza,  

a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
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ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  

w SIWZ - Rozdziale V dot. wymaganych dokumentów pkt 5.1. 

 

VI. Wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy  
2. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, (w formie oryginału lub potwierdzonej 

przez Wykonawcę kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym rejestrze (lub innym 

dokumencie) jako posiadająca uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

(w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).  
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną  
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie oryginału lub 
potwierdzonej przez Wykonawcę kopii).  
4. Dodatkowo, jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na 

podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany 

załącznik nr 6 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa  

w osobną teczkę. Niedopełnienie warunku skutkuje jawnością całej oferty.  
5. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawowymi. Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.  
6. Zamawiający zaleca, aby podpisy złożone na formularzu ofertowym umożliwiały identyfikację 
osób, które złożyły podpisy, np. będzie uzupełniony pieczątką imienną.  
7. Oświadczenia składane wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie 
oryginałów, pozostałe oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, na potencjale których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
10. Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia należy złożyć na drukach formularzy 
załączonych do niniejszej SIWZ.  
11. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do 
reprezentacji Wykonawcy.  
12. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. 

14. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

15. Ofertę prosimy zszyć, lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.  
16. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed 

otwarciem należy zaadresować na adres Zamawiającego (punkt I siwz), oznaczyć nazwą  

i adresem Wykonawcy składającego ofertę oraz nazwą zamówienia:  

"Dostawa paliwa dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 2018 r.”. 

 

 

VIII. Opis kryteriów oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

1) Cena oferty – 100%  
2) Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny (C) ustalony będzie wg wzoru,  

w skali do 100 punktów, w następujący sposób: 
 

C = (Cncb/Cbob) x 100 pkt,  
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gdzie: 

C - ilość punktów za cenę, 

Cncb - najniższa cena brutto wraz z zaoferowanym stałym rabatem cenowym, 

Cbob - cena brutto oferty badanej wraz z zaoferowanym stałym rabatem cenowym. 

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia  
w tym również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu. Cena musi być zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty jest obowiązująca w dniu 05.01.2018 r. i służy 
skalkulowaniu ceny oferty. Po zawarciu umowy cena może ulec zmianie, jednak zawierać będzie 
stały rabat cenowy, który nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy. 
2. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia ewentualnych niejasności 
przed upływem terminu składania ofert. 
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, 
Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.  
5. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług 

(VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.  
7. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (druk oferty), czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jego 

wartość bez kwoty podatku. 
 
X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 

 

XI. Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

XII. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3. Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w pkt 2 niniejszej SIWZ nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XIII. Termin i miejsce składania ofert 

 

1. Oferty należy składać do dnia 16.01.2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Przemęckiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, 

sekretariat. 
 
2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 

 

XIV. Termin i miejsce otwarcia ofert 
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1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2018 r. o godz. 9:05 w pokoju nr 3 Przemęckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt. 

2. Otwarcie ofert jest jawne.  
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

http://ppk-przemet.pl/Przetargi.htmlx, informacje dotyczące: 

  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XV. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i  

dokumentów 

 

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i wykonawcy 
zobowiązani są przekazywać pisemnie, za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej.  
1. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksu 
Zamawiającego 65 6190112 

2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: blazej.wroblewski@ppk-przemet.pl. 

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych  

w specyfikacji. Pytania muszą być na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem na 

numer wskazany w ust. 2 lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
wszystkim uczestnikom postępowania, na zasadach określonych w ustawie, bez ujawniania źródła 

zapytania. 
4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest 
Błażej Wróblewski, e-mail: blazej.wroblewski@ppk-przemet.pl, od poniedziałku do piątku,  
od 700 do 1500. 
 
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.  
Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 

 

 

 

 

 

XVII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy 

 

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy 
PZP. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony 
odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy.  
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie internetowej . 

  
3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

http://ppk-przemet.pl/Przetargi.htmlx


Nr sprawy: WK.ZP.1.2018 

 

8 

 

Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem 

do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

  
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane  

w inny sposób. 

  
5. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

6. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy.  
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania umowy regulującej zasady 
współpracy Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie. 

 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej – Dział VI Ustawy pzp. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
  
XIX. Pozostałe informacje 

1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg następujących zasad: 

a) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

b) Zamawiający określi termin i miejsce i formę udostępnienia, 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: nr 1, 2, 3, 4, 5. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

…………………………… 
(Nazwa zamawiającego) 

 
My, niżej podpisani, 

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

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

 
działając w imieniu: 

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

 
z siedzibą: 

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

 
NIP................................................................ 

REGON......................................................... 

Nr telefonu .................................................... 

faksu ............................................................. 

adres e-mail: ................................................. 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia polegającego na dostawie następujących paliw: 

Dostawa oleju napędowego w ilości 50 000 litrów rocznie oraz Dostawa benzyny bezołowiowej 

95 w ilości 2000 litrów rocznie dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. 

Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, oferujemy realizację zamówienia za następującą cenę: 

 

 Cena netto z 1 litr * Ilość w litrach Wartość netto 

Benzyna PB 95  

 
2000 

 

Olej napędowy  

 
50000 

 

Razem  

 

*cena jednostkowa poszczególnych produktów będących przedmiotem zamówienia 

obowiązującą w dniu 05.01.2018 r. na dystrybutorze na stacji paliw 
 
Stały rabat cenowy: ……………. 

 
Łączna cena brutto oferty z uwzględnionym rabatem cenowym: .................................................. 

 
słownie: ................................................................................................................................................. 

 

Uwaga: „Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku” 
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Wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług" 
 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty.  
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął 
ostateczny termin składania ofert.  
3. Zamierzamy powierzyć następującym Podwykonawcom:…………………………………. 
wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia (brak wypełnienia zostanie uznany za 
deklarację wykonania przedmiotu zamówienia bez podwykonawstwa):  
……………………….……………........................................................................................... 

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

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

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

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polegam na zasobach : 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy) 

 

5. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą 

być udostępniane. 

 

6. Przedstawiam następujące dowody na wykazane, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa: ................................................................................................ 

 

7. Oświadczam, że Wykonawca: 
 

- jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*, 

- nie jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*. 

8. Oferujemy wykonanie umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. 

9. Oferujemy …… dniowy termin płatności.  
Do oferty załączono: 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

dnia   
podpis osoby uprawnionej do składania           
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

** w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.1. 

Wykonawca: 
 

……………………………………… 

…………………………………….... 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

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

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

(nazwa postępowania) 
 
Prowadzonego przez…………………………………………………………………………………... 

(oznaczenie zamawiającego) 

oświadczam, co następuje:  
 
 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
 
w …………..…………………………………………………..………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 
…………….………., dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 

 

………………………………………… 
(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW: 
  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 
 
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

……….……………………………………………………………., w następującym zakresie: 

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

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

……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 
 

 

…………….……. , dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 

 
 

 

………………………………………… 
(podpis)  

 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
…………….……. , dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 
 

 

 

………………………………………… 
(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2. 
 

 

Wykonawca: 
 

……………………………………… 

…………………………………….... 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

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

(nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………………………… 

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:  
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia oraz 

posiadam czynną stację paliw z obsługą w odległości nie większej niż 7 km od siedziby 

Zamawiającego. 

 
 
…………….……. , dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 

………………………………………… 
(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
 
następujące środki naprawcze: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
……...........…………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

…………….……. , dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 
 

 

………………………………………… 
(podpis)  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję 

się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………….. 

(podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. , dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 
 

 

………………………………………… 
(podpis)  

 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 

25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… 
 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
…………….……. , dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 
 

 

………………………………………… 
(podpis)  

 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 

…………….……. , dnia ………….……. r. 
           (miejscowość) 
 

 

………………………………………… 
(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy 

 

1) nie należy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*), 

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
 

2) należy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp *), 
 
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 
 
- ………………………………………………………………………………………………… 
 
- ………………………………………………………………………………………………… 
 

 

……………., dnia ………………. 2017 r. 
   (miejscowość) 
 

 

………………………………………………… 
 

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: 

 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go 

każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

Wzór - zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
 
 
 
 

ZASTRZEŻENIE 

 

nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
 

 

Niniejszym zastrzegamy, następujące informacje, które nie mają być udostępniane: 
 
…………………………………………………………………………………………….…………... 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Data: ................................... 
                   (miejscowość) 
 
 
 

 

......................................................... 
Podpisy osób uprawnionych do  

reprezentowania Wykonawcy 
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        ZAŁĄCZNIK NR 5 Wzór umowy 

 

UMOWA NR …/18 

 

zawarta w Przemęcie, w dniu ……. …….. 2018 r., pomiędzy:  
Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, NIP 

923-170-45-91, reprezentowaną przez: Prezesa: zwaną dalej „Zamawiającym”, a 
 

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

  
reprezentowanym przez: …………………………………………………………...…, zwanym dalej 

„Wykonawcą”.  
§ 1 

Przedmiot umowy  
W ramach niniejszej umowy i na zasadach w niej określonych Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia polegającego na dostawie w 2018 r. następujących 
paliw:  

1. Dostawa oleju napędowego w ilości ca 50 000 litrów rocznie  
2. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości ca 2000 litrów rocznie  

Wykonawca zapewnia możliwość bezgotówkowego tankowania paliwa z dystrybutora 

Wykonawcy bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego w obrębie miejscowości Przemęt lub 

oddalonego od granic Przemętu nie więcej niż 7 km, przez 7 dni w tygodniu w godzinach 
otwarcia stacji paliw Wykonawcy. 

 

Miejsce wykonywania dostaw objętych umową: teren gminy Przemęt, m. Przemęt 

 

§ 2 

Terminy realizacji umowy 

Termin wykonania przedmiotu umowy w okresie od dnia ……………………. do dnia 31.12.2018r. 
 

§ 3 
 
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz dokumentacji 
przetargowej, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania 

Wykonawcy, oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

  
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym sprzętem. 

  
§ 5 

1. Rozliczanie z pobranego paliwa przeprowadzone będzie raz w miesiącu, poprzez wystawienie 
zbiorczych faktur VAT regulujących należności za faktyczne zakupione paliwo. Do każdej faktury 

zbiorczej zostanie dołączone zestawienie (z podziałem na samochody osobowe i ciężarowe) 

zawierające następujące dane:  
- numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę urządzenia, do którego tankowane jest paliwo, 
- datę tankowania, 
- rodzaj pobranego paliwa,  
- ilość pobranego paliwa, 

- podpis kierowcy tankującego paliwo, 

- podpis pracownika stacji. 
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2. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do dokonywania tankowań na stacji paliw 
Wykonawcy zostanie dołączony do umowy, w dniu jej podpisania.  
3. Sprzedaż paliwa będzie realizowana wg cen detalicznych (cena z dystrybutora) obowiązujących 
w danym dniu, pomniejszonych o oferowany stały rabat liczony od tej ceny, niezmienny  
w okresie obowiązywania umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych 

produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia do wysokości 
wynagrodzenia ogółem zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie, która zostanie zawarta  

w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, jak również do zmniejszenia ilości 

nabywanego przedmiotu.  
5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 umowy ustala się  

w kwocie ………………………….. zł. 
Wartość przedmiotu umowy wynikająca ze złożonej oferty:……………………………………… 
Cenna netto: …………………………………… Rabat ………………………………………….. 
6.Termin płatności faktury strony ustalają na 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 
niniejszej umowy. 
 

§ 6 
 
1. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 2.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych. 
  

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:  
a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie rozpoczął wykonywania przedmiotu 

umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w ciągu 3 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego.  

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od 
dnia upływu 3-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej wraz 
z uzasadnieniem. 

  
§ 8 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem umowy prowadził będzie Pan Błażej 
Wróblewski.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.  

3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, strony zgodnie poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron. 

 

 

§ 9 

 

Stronom przysługuję prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

 

 



Nr sprawy: WK.ZP.1.2018 

 

20 

 

 

 

§ 10 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy oraz skutki, jakie może 

spowodować wada u Zamawiającego w pełnej wysokości zaistniałej szkody. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


