
1

                      ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE

                 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  na :

 Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą

w Odolionie

                                                   Numer sprawy:DUDiM.510.6.14.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

2  grudnia  2014 r.
 ZATWIERDZIŁ

 Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA W TRYBI E PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO  O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 30 000 EURO
I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH

Przedmiot zamówienia :
Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą
w Odolionie
I. Zamawiający 

        Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
         Ulica- Szosa Ciechocińska 22
         Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
         E-mail – zdp@zdp. aleksandrow.pl
         Godziny urzędowania -pn-pt. :od godz. 7.00 do godz. 15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyŜej 30.000 euro i poniŜej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 Prawa
zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz.1692).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest/są: Zakup paliwa – etyliny 95 w ilości  około 3500  litrów oraz oleju
napędowego w ilości około 26 000 litrów na potrzeby środków transportowych i sprzętu będących
w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.
Podane szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zaleŜnie od potrzeb Zamawiającego i nie mogą
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości
faktycznej odpłatności z tytułu realizacji zamówienia.

2 )Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
     etylina 95 – 09132100-4, olej napędowy – 09134100-8
3) Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych bezgotówkowych tankowań
do zbiorników pojazdów w wybranej stacji.
4) KaŜdorazowa sprzedaŜ paliw musi być ewidencjonowana w karcie sprzedaŜy z podaniem numeru
rejestracyjnego pojazdu, dnia zakupu paliwa i jego ilości. Kartę sprzedaŜy paliw naleŜy kaŜdorazowo
dołączyć do faktury. KaŜdy wpis w karcie sprzedaŜy paliwa musi być własnoręcznie podpisany przez
osobę dokonującą zakupu paliwa.
5) Dostawca gwarantuje, Ŝe sprzedawane paliwo  będzie spełniało wymogi jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki a dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych ( Dz. U. 08.221.1441) i wymogi określone  w normach PN-EN 590
oraz  PN-EN 228.
6) Dostawca będzie zobowiązany :
utrzymania niezmiennej stopy procentowej upustu składającego się na cenę paliwa przez okres
trwania umowy oraz bezwzględnie wymagalnego uwidocznienia jego wysokości na fakturze.
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7. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8. Odległość punktu sprzedaŜy nie większa niŜ 10  km  od siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza moŜliwość realizacji dostaw  poprzez zindywidualizowane karty
paliwowe.
10. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
12. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia
Dla całości wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia
tych warunków

W postępowaniu  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1
ustawy Pzp :

  1.1.Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę , jeŜeli :
  Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Aby spełnić ten warunek  Wykonawca musi  przedstawić aktualną koncesję na obrót paliwami
płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U.  z 2006 r. nr 89,
poz. 625 z późn. zm. )
1.2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia.
Z uwagi na charakter  przedmiotu zamówienia  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny  na etapie
składania ofert
1.3. Dysponowania   odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.
Z uwagi na charakter  przedmiotu zamówienia  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny  na etapie
składania ofert
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej .
Z uwagi na charakter przedmiotu  zamówienia  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny  na etapie
składania ofert

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców w/w warunki Wykonawcy mogą
spełniać łącznie.
Ocena  spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie  zgodnie z formuła „ spełnia
– nie spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę  oświadczeń i dokumentów.

       VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy naleŜy przedłoŜyć:

1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),



4

2) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje- aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi.
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);
2) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( załącznik nr 4 do SIWZ);
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania
braku podstaw   do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt .2
5) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ.
6) Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując
spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
7)Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
polega na osobach innego podmiotu.
8 ) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek  udziału w
postępowaniu  dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień
publicznych.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
-  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
Forma składanych dokumentów :
Oświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału i podpisane przez Wykonawcę. Pozostałe
dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę na kaŜdej stronie z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem ”.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego naleŜy kierować na:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocińska 22,
87-700 Aleksandrów Kuj.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
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   a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 54 282 2745
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
  b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej:
 zdp..@zdp.aleksandrow.pl
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3)W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający moŜe się zwrócić o ponowne ich przesłanie za
pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów , BoŜena Roszak

tel. 54 282 2745 
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30
2)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
 Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów , BoŜena Roszak

tel. 54 282 2745 
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1)wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2).
2)JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do końca dnia,w
którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2),
po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej  www.zdp.aleksandrow.pl
5)Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.zdp.aleksandrow.pl
3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ pytania
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4)JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający
moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli będzie to
niezbędne.
5)JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający
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zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6)Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zdp.aleksandrow.pl
VIII. Wymagania dotyczące wadium .
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin zwi ązania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert
X.  Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.
2)Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty ( oryginały lub kopie poświadczone za
zgodność  z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemoŜliwiający
niezauwaŜalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego
pełnomocnictwa.

           3) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.

           4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone
do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty  w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.

            5) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz
wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza.

            6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących   danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez
tego Wykonawcę.

            7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.

            8) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.

           9) Ofertę naleŜy umieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie  zawartości
bez  uszkodzenia  tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem
Wykonawcy,  zaadresowane na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s
w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski opisane :
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10. Na ofertę składają się :
a)formularz oferty (  załącznik nr 1 ),
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   ( załącznik nr 2 );
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. ustawy Pzp.   ( załącznik nr 3);
d) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( załącznik nr 4 );
e) zobowiązanie Innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia( załącznik nr 5 );
f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania
braku podstaw   do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.
gh aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi.
11.Wykonawca ponosi samodzielnie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty

niezaleŜnie od wyniku  postępowania

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty naleŜy składać w:
siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
do dnia  8 stycznia 2015r do godz. 10.00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania , po upływie terminu do
wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
dnia 8 stycznia 2015 r do godz. 10.05
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cena .

    Nazwa ( firma )   Wykonawcy

    Adres  Wykonawcy
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
 Ul. Szosa Ciechocińska 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski
                „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
z siedzibą w Odolionie  „

         „ Nie otwierać przed  dniem  8 stycznia 2015 roku  godz.  10.05 ”.
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w % od kaŜdego rodzaju paliwa. Udzielone od
poszczególnego rodzaju paliwa rabaty są stałe i nie ulegają zmianie przez cały  okres trwania umowy.
Cena w dniu zakupu paliwa zostanie kaŜdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
Wykonawca poda cenę sprzedaŜy na stacji  z dnia 02.01.2015 r.  jednego litra etyliny Pb95 oraz
jednego litra Oleju napędowego. Cena ma być podana w złotych polskich.

2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być  podana w PLN cyfrowo i słownie
tj. cena brutto z wydzieloną ceną netto + VAT
3.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
4.Cena moŜe być tylko jedna.
5. Cena jednostkowa sprzedaŜy paliwa Zamawiającemu nie moŜe być wyŜsza od ceny sprzedaŜy

obowiązującej na stacji Wykonawcy w momencie tankowania.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1.oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.  Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium.
3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanymi kryteriami
i ich wagami :
  - cena – 80 %
  -  upust cenowy – 20 %
5.Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
 W kryterium cena zostanie zastosowany wzór :
                               cena minimalna
  Ocena punktów = cena badana        x 100 punktów x 80 %

W kryterium upust  cenowy zostanie zastosowany wzór :
                                upust w ofercie badanej
   Ocena punktów =  upust maksymalny          x 100 punktów x 20 %
7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów ze wszystkich kryteriów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za waŜne.

XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając
w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z punktacją
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
4) termin po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.zdp.aleksandrow.pl

5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1)w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli
zostało ono przesłane pisemnie,
3)w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej
oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww.
terminów.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia
postępowania.
9. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz w siedzibie zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XV. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

XVI. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych  w    niniejszej specyfikacji.
2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem .
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
 niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
zmiana podyktowana zmianą przepisów prawa (w tym: zmiana stawki podatku VAT)
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5.Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5.

XVII. Środki ochrony prawnej
1.Wykonawcy, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.180 ust 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) przysługuje odwołanie  wyłącznie wobec
czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w postępowaniu;
- wykluczenie odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia ;
-odrzucenie oferty odwołującego.
2. Wykonawca na podstawie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych moŜe w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie.
3.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe.
 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników
postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie  godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.

XIX. Zał ączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik nr  1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr  2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych;
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004;
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust.2 Prawa zamówień
publicznych;
Załącznik nr 5-  Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Załącznik nr  6 - Wzór umowy

Odolion, dnia 2 grudnia 2014 r.

______________________________________
Podpis osoby uprawnionej :

Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski
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                                                                                                      ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ

                            FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

                 .................................................................................................................
                                                      ( nazwa Wykonawcy )

1. Przystępując  do postępowania o zamówienie publiczne,  którego przedmiotem jest  zakup paliwa
- etyliny 95 w ilości około 3 500 litrów oraz oleju  napędowego w ilości    około 26 000 litrów
na potrzeby  środków  transportowych i sprzętu będących  w    posiadaniu  Zarządu Dróg
Powiatowych   w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie   oferujemy  realizację  przedmiotu
zamówienia na zasadach  określonych   w SIWZ  o cenę z dnia 02.01.2015 r.  za :
   a)cenę brutto za1 litr etyliny  95   ...........  zł
  słownie: ................................... .............................................................zł ),
     w tym :
cena netto  za 1 litr  etyliny 95 .........zł
( słownie: ..................................... ............................................................zł),
podatek  VAT w wysokości ............% tj. .......................... zł.
Upust cenowy brutto ...........................zł/l

 b) cenę brutto za 1 litr oleju napędowego .........zł
( słownie: ...................................................................................................zł),
     w tym :
cena netto  za 1 litr  oleju napędowego  .........zł
( słownie:  ...................................................................................................zł),
podatek  VAT w wysokości ............% tj. .......................... zł.
Upust cenowy brutto ...........................zł/l

c) Wartość zamówienia przy zastosowaniu cen o których mowa w p.pkt a i b  wynosi:

cena brutto. ...........................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................  zł.)
     w tym:

 cena netto.............................zł
(słownie:..........................................................................................................zł.)

    podatek VAT w wysokości  ................% tj. ..........................................zł.

2. Proponowane warunki płatności  .................................................................. .
Moja Stacja Paliw znajduje się w odległości ...............km od siedziby Zarządu Dróg
    Powiatowych.
3 .Termin wykonania umowy ............................................................................... .
4. JeŜeli oferta nasza  zostanie uznana   za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy
na zasadach określonych  w  SWIZ z  dnia  2 grudnia 2014 r. oraz miejscu  i  terminie  określonym
przez Zamawiającego .
5.Oświadczamy Ŝe  przewidujemy /nie przewidujemy  *powierzenie podwykonawcy realizacji
zamówienia w części.......................................................................................................................
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6.Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iŜ zapoznał się  z treścią SIWZ oraz załącznikami , nie wnosi
Ŝadnych zastrzeŜeń  oraz w pełni akceptuje jej  treść  i  wymagania .
7 .Oświadczamy, Ŝe zawarty  w SIWZ projekt umowy został  przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy  na  zawartych  w niej
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez   Zamawiającego.

8. Ofertę  niniejszą składamy na ...............kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość , data..........................                                      ..........................................................
                                                                                                 (podpis) osób uprawnionych
                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty  są:

     1) oświadczenie złoŜone w trybie  art.22 ust.2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
     2)  oświadczenie złoŜone w trybie   art.24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
     3) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;
     4)  zaparafowany wzór umowy ;
     5) aktualna koncesja na obrót paliwami :
     6) inne
         a) .....................................................................................
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                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

Nazwa i adres wykonawcy

Zgodnie z  art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.)  , oświadczamy  Ŝe :

1.Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.Posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3.Dysponujmy odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;

4.Znajdujemy się   w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym  podpisem – świadomy
odpowiedzialności karnej  z art.297 Kodeksu karnego.

................................, dnia .........................                 ...................................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składani wszelkich
                                                                                  oświadczeń  i występowania w imieniu firmy)
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                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

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

                            OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZAM (MY), śE

        ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na  Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą
w Odolionie oświadczam(y), Ŝe nie podlegam(my) wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )

..............................  data    .......................................................
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Załącznik nr:  4  

                    Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej
                     Informacja o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej*.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup paliw na potrzeby Zarządu
Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
składamy listę podmiotów, razem z którymi naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej   w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. Nr 50 poz. 331
z późn. zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

……

...................................
      (miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

informujemy, Ŝe nie naleŜymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

...................................
      (miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

*- naleŜy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

* Niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWI ĄZANIE
Innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

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

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

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

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

(pieczątka / nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)

Zobowiązuję(emy) się do oddania do dyspozycji
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

Następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą
w Odolionie

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

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

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

..................................................................................................................................
(naleŜy wymienić zasoby)

___________________________________________________

(data) podpis osoby uprawnionej do złoŜenia podpisu
           w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)
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                                                                                                                                       Wzór
                                                          U M O W A  ............../2015

zawarta w dniu stycznia  ..... 2015 roku pomiędzy  Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim z siedzibą w Odolionie  reprezentowanym  przez :

................................................. -  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

..................................................– Główną Księgową

zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM” ,
a
 ..................................................................................................................................................................
   ( nazwa Wykonawcy )
prowadzącym działalność gospodarcza,  która została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
w ...................................................... pod nr .................................... lub  .............. Sp. z.o.o wpisaną
do KRS Nr ....................................................

reprezentowanym  przez :
1)................................................. – Właściciela

zwanym dalej „ WYKONWC Ą „

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest wybór wykonawcy w trybie „przetargu nieograniczonego
” art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r,. Poz. 907  )
                                                                          § 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup  paliwa – etyliny  95 w ilości ok. 3 500 litrów oraz oleju
napędowego w ilości ok. 26 000 litrów  w okresie  od  dnia podpisania umowy  do  31 grudnia 2015
roku  na potrzeby  środków transportowych i sprzętu będących w posiadaniu  „ZAMAWIAJĄCEGO”.
    Cenę za 1 litr  etyliny 95 na dzień złoŜenia oferty wynosi brutto ..................zł
    (słownie :.....................................) ,
    w tym:
    -cena netto za 1 litr  etyliny  95-  ..........zł ( słowie :.................................),
    -podatek VAT  w wysokości 23  %  tj : ....................zł
     Cenę za 1 litr oleju napędowego  na dzień złoŜenia oferty wynosi brutto ...........................zł
    (słownie:...................................)
    w tym:
    -cena netto za 1 litr  oleju napędowego ..................z ł (słownie:..................................),
    -podatek VAT  w wysokości 23 tj. ....................zł.
2. Wartość przedmiotu zamówienia strony niniejszej umowy, przy zastosowaniu cen
     o których mowa w ust. 1, określają na kwotę brutto ...........................................zł
    ( słownie: sto.........................................................................................)
3.   wykonawca udziela upustu do ceny brutto :
       etylina 95- ..............zł/l
       olej napędowy –.......zł/l
4. W przypadku gdy Zamawiający  nie zrealizuje  całego zamówienia w tej  części   nie  będzie
    Ŝadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

                                                                          § 2
1. Strony umowy postanawiają, Ŝe w  czasie trwania   niniejszej umowy ceny zakupu paliw brutto
będą cenami zgodnymi z cenami „na dystrybutorach“  w momencie realizacji tankowania przez
Zamawiającego pomniejszonymi o stały na czas trwania umowy rabat, dla oleju napędowego oraz
etyliny 95 zgodnie ze złoŜoną ofertą z dnia ……………………
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                                                                            § 3
KaŜdorazowo wydanie paliwa Wykonawca potwierdza kierowcy Zamawiającemu na stacji paliw
Wykonawcy dowodem wydania .
Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego
i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaŜy uznaje się  ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury za transakcje bezgotówkowe
dokonane w danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do kaŜdej
faktury Wykonawca dołączy zbiorcze  zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie
rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego.  NaleŜności będą regulowane przez
Zamawiającego  przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość otrzymania faktury w postaci elektronicznej.
                                                                            § 4
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy :
1. Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu  kary umowne :

           w wysokości  10 % miesięcznej wartości sprzedaŜy , określonej  w realizowaniu rachunku
za poprzedni miesiąc , gdy Zamawiający odstąpi od umowy  z powodu okoliczności , za które
odpowiada Wykonawca, w wysokości 0,1 % miesięcznej wartości sprzedaŜy, określonej
w  zrealizowanym rachunku  za poprzedni miesiąc , gdy nie dostarczy    w terminie , za kaŜdy
rozpoczęty dzień zwłoki .
2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  Wykonawcy  kary umowne w wysokości 10% wartości
miesięcznej sprzedaŜy określonej w zrealizowanym rachunku za poprzedni  miesiąc, w przypadku
odstąpienia  przez Wykonawcę   od umowy z powodu    okoliczności obciąŜających
odpowiedzialnością  Zamawiającego  z wyjątkiem    przypadku określonego w art.145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907).
3. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego odstępstw od jakości paliwa od obowiązujących
norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna:
- reklamacja powinna być złoŜona na piśmie ( dopuszczalna jest forma elektroniczna , która zostanie
potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz Ŝądanie Zamawiającego. Od
momentu przyjęcia reklamacji Dostawca ma 1 dzień   na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o
odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania
dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od zamawiającego lub operatora stacji paliw,
Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku
uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego
szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Naprawienie szkody
przez Dostawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści.
4. NiezaleŜnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę
księgową ( obciąŜeniową ) na kwotę naleŜnych kar umownych.
                                                                     § 5

l. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
- gdy Zamawiający nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w
zakresie płatności .
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach po rozliczeniu zrealizowanych do tego czasu
dostaw.
2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne wobec co najmniej
jednej strony umowy, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Strona odstępująca
od umowy powinna podać takŜe pisemne uzasadnienie swojej  decyzji. Odstąpienie od umowy  moŜe
nastąpić po upływie  30 dni od dnia złoŜenia wypowiedzenia.
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§ 6.
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi przy udziale Podwykonawcy
1/ ...............................................................................................................................................................
2/ ...............................................................................................................................................................
2. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy następujące prace :
....................................................................................................................................................................

3.W związku z ustanowioną w treści art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, solidarną odpowiedzialność
Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, strony ustanawiają
następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,
w   przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonany przy udziale Podwykonawców :
zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez niego dowodu
rozliczenia się z Podwykonawcą. Takim dowodem moŜe być m in. wystawiona przez Podwykonawcę
faktura VAT wraz z załączonym dowodem zapłaty wskazanego na fakturze wynagrodzenia przez
Wykonawcę, jak i oświadczenie Podwykonawcy, Ŝe Wykonawca uregulował na jego rzecz całe
przysługujące mu wynagrodzenie.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą
wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                  §7

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy ( z uwzględnieniem §2), chyba Ŝe konieczność takich zmian wynika
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za które zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności.
2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt.1 jest niewaŜna.

                                                                          § 8
 MoŜliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań  przewyŜszających kary umowne, na zasadach
ogólnych  określonych w Kodeksie Cywilnym .
                                                                          § 9
 
 W  sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ).
 
                                                                          § 10
 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
                                                                           § 11
 Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania .
                                                                          §  12
 Umowa została sporządzona  w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze stron .
 
 
 
  ZAMAWIAJ ĄCY :                                                                         WYKONAWCA :
 ..................................................                                              ..............................................
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