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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, przetargi@pzdit.lowicz.pl, tel./fax (046) 837-22-47.
2. Zamówienie publiczne będzie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.).
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95
odpowiadającej wymaganiom jakościowym według normy PN-EN 228:201304/Ap1:2013-10 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia
23.10.2015r.).
a) Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na dostarczone (pobrane)
paliwo na okres 30 dni od dnia dostawy (pobrania).
b) Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy świadectwo
jakości dostarczonej (pobranej) partii paliwa.
c) O ewentualnych nieprawidłowościach wynikających z jakości lub ilości
dostarczonego (pobranego) paliwa Wykonawca zostanie niezwłocznie
powiadomiony przez Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na skutek
dostarczenia paliwa niezgodnego z obowiązującą Polską Normą.
e) W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę paliwa nie odpowiadającego
wymaganiom stawianym przez Polską Normę lub dostarczenia zaniżonej ilości
paliwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty na konto
Wykonawcy do chwili usunięcia szkody.
2) Informacje dotyczące dostaw i płatności:
a) Odbiór benzyny będzie następował w wyznaczonej przez Wykonawcę stacji
paliw w systemie bezgotówkowym.
b) Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 stacją paliw, wyposażoną
w dystrybutor paliwa dla benzyny bezołowiowej 95-oktanowej,
zlokalizowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby
Zamawiającego (ul. Jana Pawła II 173/175, Łowicz).
c) Tankowanie odbywać się będzie po cenie wyliczonej wg postanowień
zawartych w umowie dostawy paliw w dniu tankowania.
d) Po każdym tankowaniu Wykonawca przekaże pracownikowi Zamawiającego
dokument, zawierający informacje dotyczące rodzaju pobranego paliwa, ilości,
ceny jednostkowej brutto oraz wartości brutto.
e) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie realizowane za każdy miesiąc z dołu, na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej
dostarczenia do Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca dołączy
zestawienie tankowań z miesiąca, którego dotyczy faktura VAT, zawierające
w szczególności:

•
•
•
•

rodzaj pobranego paliwa,
ilość pobranego paliwa,
numer rejestracyjny pojazdu lub rodzaj sprzętu i/lub nazwisko osoby
uprawnionej do tankowania,
daty tankowań.

3) Przewidywana ilość zamawianej benzyny bezołowiowej wynosi do 5 000 litrów (ilość
maksymalna) w okresie obowiązywania umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wymienionej ilości zamówienia
w zależności od potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez
Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość benzyny bezołowiowej, określoną
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 23.10.2015r.), oraz za
warunki techniczne.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016r. lub do wyczerpania się wartości
umowy lub ilości paliwa objętego zamówieniem.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców,
którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t.
z późn. zm),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
UWAGA 1: Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej
specyfikacji.
UWAGA 2: Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych
w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, tzn. każdy z wykonawców musi spełniać
wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem wykluczenia wykonawcy.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą złożyć wykonawcy wraz z pisemną
ofertą:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o treści zgodnej
z zał. nr 2 do SIWZ,
b) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm).
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z zał. nr 3 do SIWZ,
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.). Jeśli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, składa
oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej, zawarte w formularzu
ofertowym (pkt 7 Formularza Oferty).
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka
cywilna, konsorcjum) należy złożyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone jednemu
z Wykonawców (wspólników, konsorcjantów) lub innej osobie do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UWAGA 3:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. spółki cywilne, konsorcja) wymaga się dostarczenia dokumentów
wymienionych w ppkt 2 lit. a) i b) oraz ppkt 3 złożonych przez każdego
Wykonawcę (np. wspólnika lub konsorcjanta) z osobna.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 2 lit. b) składa
dokumenty lub oświadczenia szczegółowo określone w §4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U.2013.231), potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
3) W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego wszystkie kwoty podane w PLN,
a będące elementami dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu przelicza się z walut obcych na PLN według
średniego kursu NBP ustalonego na dzień ogłoszenia SIWZ.
UWAGA 4:
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę

2)

3)

4)
5)

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający żąda wskazania, które części zamówienia wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców na
których zasoby wykonawca powołuje się zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
jest karalne. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy wykonawca, który złożył
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
postępowania zostaje wykluczony z postępowania. Podobnie zostaną wykluczeni
wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1) Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji udzielane będą w formie pisemnej
i dotyczyć będą wyłącznie próśb przedłożonych do zamawiającego na piśmie, które
wpłynęły nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana
wszystkim wykonawcom, którym zamawiający przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a ponadto treść zapytania
zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym doręczył
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a ponadto zamieści modyfikację na
swojej stronie internetowej.
4) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu udzielenia
wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
• w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Zdzisław Gołębiowski,
tel. 046 837 22 47,
• w sprawach przetargowych: Joanna Kutermankiewicz, tel. 046 837 22 47.
9. Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się 30 dniowy
termin związania złożoną ofertą, liczony od terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej
formie) stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Ofertę składa się w formie pisemnej.

3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą jedną,
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego wykonawcę.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Oferta powinna być napisana w języku polskim (nie dotyczy folderów reklamowych),
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do reprezentowania
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z dokumentów załączonych do niej.
7) Wskazane jest, aby oferta wraz z ze wszystkimi załącznikami była na kolejno
ponumerowanych stronach, spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
9) W przypadku, gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub inne
osoby, jeżeli dokumenty dotyczą tych osób.
10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć
wraz z tłumaczeniami na język polski.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat).
2) Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2015r. o godz. 10:00. Zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
3) Ofertę należy złożyć w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie:
„Dostawa benzyny bezołowiowej” oraz "Nie otwierać przed 29.12.2015r. godz.
10:15.” Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres wykonawcy.
4) Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 6.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
6) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta należy oznaczyć napisem ZMIANA.
7) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to
powiadomienie należy opisać WYCOFANIE.
8) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9) Otwarcie ofert jest jawne.
10) Oferty od chwili ich otwarcia są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykonawca składając ofertę może zastrzec w odniesieniu do tych
informacji, że nie mogą one być udostępnione innym wykonawcom – w związku
z tym wykonawca powinien je umieścić w oddzielnym opracowaniu (teczce)
opatrzonej napisem „Wyłącznie do wiadomości Zamawiającego”, późniejsze
wyłączenie jawności nie będzie możliwe. Wykonawca nie może zastrzec jawności
informacji określonych w art. 86 ust. 4 w/w ustawy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem
VAT (cena brutto).
2) Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług winna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami
przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia, a także wszystkie
koszty ciążące na wykonawcy, nawet gdyby do ich poniesienia, jako płatnik
zobowiązany był zamawiający.
3) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą PZP (Dz.U.z 2015r.
poz.605), do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się
podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących
kryteriów:
• Cena ofertowa brutto
• Termin płatności

-

75 % - z zastrzeżeniem jak w pkt 12 ppkt 4
25 %

Punktacja w ramach kryterium „cena ofertowa brutto” obliczana będzie
wg następującego wzoru:

Wc = 100 pkt x Cmin / Cb x 75 %
gdzie:
Wc – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych - z zastrzeżeniem jak
w pkt 12 ppkt 4,
Cb - cena brutto badanej oferty - z zastrzeżeniem jak w pkt 12 ppkt 4,
100 – stały wskaźnik.
Punktacja w ramach kryterium „termin płatności” obliczana będzie
wg następującego wzoru:

Wt = 100 pkt x Tb / Tmax x 25%
gdzie:
Wt – ilość punktów przyznanych danej ofercie za termin płatności,
Tmax - najdłuższy termin płatnosci spośród ofert nieodrzuconych,
Tb - termin płatności zaoferowany w badanej ofercie,
100 – stały wskaźnik.
Maksymalny termin płatności, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi: 30 dni.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności dłuższy niż 30 dni nie będzie
dodatkowo punktowany.

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:
P = Wc + Wt
gdzie:
P – ogólna ilość punktów przyznanych ofercie,
Wc – ilość punktów przyznanych ofercie za cenę,
Wt – ilość punktów przyznanych ofercie za termin płatności.
2) Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska największą ilość punktów po
ocenie według powyższych kryteriów.
3) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że złożone oferty uzyskały taką sama liczbę punktów, Zamawiający wybiera tę
ofertę, która zawiera niższą cenę.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce
podpisania umowy w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
15. Wzór umowy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim Umowę na dostawę benzyny
bezołowiowej, na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonym do niniejszej
SIWZ.
16. Środki ochrony prawnej.
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających do udzielanego
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
19. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
20. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich PLN.
21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1
Ustawy.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – formularz oferty;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 4 – wzór umowy an dostawę oleju napędowego;
Załącznik nr 5 – wzór umowy na użyczenie zbiornika paliw
Załącznik nr 6 - oświadczenie o zwrotnym podatku VAT.
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Załącznik nr 1
………………………………………..
(pieczęć firmy)

Dane Wykonawcy:
zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ulica: .....................................................................................................................................,
nr domu:

.......................,

kod pocztowy: .......................,

nr lokalu:

..............................,

miejscowość: ..................................................................,

tel: ……………………., fax: ……………………, e-mail: …………………………………...
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę benzyny
bezołowiowej:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
Średnia cena detaliczna za 1 litr benzyny bezołowiowej publikowana na stronie
www.paliwa.pl w dniu 23.12.2015r. o godzinie 12:00 wynosi: ………………… zł
brutto (słownie: …………………………...…………………………………………….).
Stały upust od ceny brutto : ………………zł/ litr.
Cena brutto po uwzględnieniu upustu: ………………………………………….zł. / litr
(słownie: …………………………………………………................................................).
Łączna cena zamówienia: 5 000 l x …………… zł/l = ………………………… zł
brutto (słownie: ………………………………………………….....................................).
(Wykonawca podaje cenę jednostkową 1 litra (dm³) benzyny bezołowiowej w temperaturze
15 stopni Celsjusza i taka cena będzie podlegała porównaniu)

2. Oferujemy termin płatności: ………………………..* dni.
(Uwaga*: maksymalny termin płatności wymagany przez zamawiającego
wynosi 30 dni).
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Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, czyli do
dnia 31.12.2016r.
4. Wyrażamy zgodę na realizację faktur VAT w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia do
Zamawiającego.
5a. Wszystkie prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.**)
5b. Następujące czynności zamierzamy zlecić podwykonawcom:
................................................................................................................................................ **)
za których działania odpowiadamy jak za własne.
6. Sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący ..................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

7. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.).***
8. Oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego od całości ani części zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia kwietnia
2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy PZP (DZ.U. z 2015r.
poz. 605).****
8. Oferta znajduje się na ........................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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

..................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

........................................................
miejscowość, data

**) - niepotrzebne skreślić
***) - Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej zobowiązani są skreślić niniejsze
oświadczenie i załączyć do oferty listę podmiotów, o której mowa w pkt 6 ppkt 3 SIWZ.
****) - Wykonawca, którego oferta w przypadku jej wyboru będzie prowadziła do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego skreśli niniejsze oświadczenie i załączy do oferty
oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Załącznik nr 2
……………………………………………
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu na dostawę benzyny bezołowiowej, oświadczamy, że spełniamy
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.
posiadamy koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

.........................................dnia ...............................
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Załącznik nr 3

……………………………………………
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w przetargu na dostawę benzyny bezołowiowej, oświadczamy, że nie
podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

..............................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

………………………………., dnia ………………………………..
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Załącznik nr 4
UMOWA Nr PZDiT/.../……… - wzór
Zawarta w dniu ………………r., w Łowiczu, pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, NIP: 834-15-57-848,
reprezentowanym przez:
……………………….. – …………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
I. Panem…………………, zam. w……………….., prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą…………………………., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ……………………………………… pod numerem …………………,
NIP ……………………………,
zwanym dalej Wykonawcą, o treści:
II. Panem………………….., zam. w …………………, wpisanym do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez………………………., pod numerem………………….,
NIP……………………… i Panem………………., zam. w …………………, wpisanym
do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………, pod
numerem……………………….., NIP…………………….. i Panem………………….., zam.
w ……………………….., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez………………., pod numerem…………………….., NIP……………………… prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą………………………, NIP spółki………………………….,
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
III. …………………………… z siedzibą w ………………………………………………,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….........................,
NIP……………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
……………………………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą, o treści:
IV. ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………,
działającymi w ramach ………………………………………………………………………...,
reprezentowanymi na podstawie udzielonego upoważnienia przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
Umowa została zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot, o których mowa w art.
11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.
z późn. zm.).
§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa benzyny bezołowiowej w ilości do 5.000 litrów
o wymaganiach jakościowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia
23.10.2015r.), na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
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§ 2.
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie od dnia ………..2016r. do
dnia 31.12.2016r., stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu na jaki została zawarta albo z chwilą
wyczerpania wartości umowy albo z chwilą wyczerpania całkowitej ilości paliwa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w formie pisemnego aneksu
w przypadku, gdy:
1) przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, całkowita planowana ilość
paliwa została zakupiona a wartość umowy nie została jeszcze wyczerpana - do
wysokości wartości umowy,
2) cała wartość umowy została wyczerpana a planowana ilość paliwa nie została
zakupiona – do wysokości całkowitej planowanej ilości paliwa.
4. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto
niezrealizowanej części umowy. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 3.
1. Strony ustalają cenę oleju napędowego zgodnie z ofertą:
1) Średnia cena brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej publikowana przez Polską
Izbę Paliw Płynnych na stronie www.paliwa.pl w dniu 23.12.2015r. wynosi:
…………… zł/litr (słownie: ...........…………………………………..……………..).
2) Kwota stałego upustu od ceny brutto: ……………….. zł za 1 litr.
3) Cena brutto po uwzględnieniu upustu: ......... zł/litr na dzień 23.12.2015 r.
4) Wartość zamówienia wyrażona w PLN wynosi brutto: …………………. zł
(słownie: ……………………………………………… 00/100), w tym kwota netto:
…………………………. zł, kwota VAT: …………………………… zł.
2. Strony ustalają, że w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany
jest do sprzedaży benzyny bezołowiowej z zastosowaniem zaproponowanego w ofercie
upustu.
3. Cena 1 litra benzyny bezołowiowej w każdej dostawie, w trakcie trwania umowy będzie
obliczana następująco: od średniej ceny 1litra benzyny bezołowiowej publikowanej na
dzień dostawy na stronie www.paliwa.pl odejmowany będzie zaoferowany upust dla 1
litra benzyny bezołowiowej tj………….zł /l.
§ 4.
1. Strony ustalają, że dostawa benzyny bezołowiowej realizowana będzie w formie
bezgotówkowej.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT przelewem na wskazane w wystawionej fakturze VAT konto
Wykonawcy, w terminie do 21 dni, licząc od daty sprzedaży.
3. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy
Wykonawcy.
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1.
2.
3.

4.

§ 5.
Wykonawca zapewnia, ze parametry dostarczonego Zamawiającemu paliwa będą zgodne
z obowiązującymi Polskimi Normami.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone paliwo na okres 30 dni
licząc od dnia dostawy (pobrania).
O ewentualnych nieprawidłowościach wynikających z jakości lub ilości dostarczonego
(pobranego) paliwa, Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego.
W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna
być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie
Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na
rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W
przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami( np. za naprawę uszkodzonego
silnika). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka
postępowania na drodze sądowej.

§ 6.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku niewykonywania przedmiotu umowy lub stwierdzenia, że dostarczony olej
napędowy nie spełnia wymagań technicznych Polskiej Normy PN-EN 228:201304/Ap1:2013-10.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
za część umowy wykonaną do daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

§ 8.
W przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków niniejszej umowy, każdej ze
stron przysługuje prawo jej rozwiązania po uprzednim wezwaniu do zaniechania jej naruszeń
i upływie trzymiesięcznego terminu na realizację wezwania.
§ 9.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
wynikających z niniejszej umowy.
3. Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek ze
stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy.
§ 10.
W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonania niniejszej umowy, strony będą
rozwiązywały w drodze rokowań a po wyczerpaniu tego trybu, strony zobowiązują się
przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
§ 11.
Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
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§ 12.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowi:
1) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

………………………………………

WYKONAWCA:

…………………………………
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Załącznik nr 6
……………………………………………
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZWROTNYM PODATKU VAT
Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w przypadku niżej wskazanej części dostawy:
Lp.

Nazwa towaru

Wartość netto

Stawka
podatku VAT

.............................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………….
miejscowość i data

