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I. NAZWA  ZAMAWIAJĄCEGO:  GMINA NOWE OSTROWY 
 Adres Zamawiającego: Nowe Ostrowy 80, 99-350 OSTROWY 

                                  Tel: 24 356 14 00,  24 356 14 06 
                                  faks: 24 356 14 00, 

godziny urzędowania: poniedziałek i wtorek: 7
00

 – 15
00

, 
                                środa: 7

30
 – 16

30
, czwartek i piątek: 7

30
 - 15

00
 

 
II. TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA: 

1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) o wartości poniżej kwot 
określonych w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.  Nr 282, poz. 1649 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (poz. 231). 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego 
(Dz.U. Nr 282, poz. 1650). 
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i 
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych  przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Gminy Nowe Ostrowy w 2014 r. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 
- olej napędowy w ilości: ok. 35.000 litrów, 
- benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości: ok. 3.000 litrów. 
W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliw mogą ulec  niewielkiej zmianie, na które 
Zamawiający nie ma wpływu. 
Nomenklatura 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

09.13.41.00-8 olej napędowy 

09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa 

 
Warunki zakupu paliwa: 
1) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, 
2) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego, 
3) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutorów  na całodobowej stacji  
     paliw 7 dni w tygodniu. 
4) Podstawą do rozliczenia zakupu paliw w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące  
    na stacji paliw Wykonawcy w dniu zakupu pomniejszone o wskaźnik upustu cen podany w ofercie.  
5) Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust.1 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 

kierować na adres: 
Urząd Gminy Nowe Ostrowy,  
Nowe Ostrowy 80,  
99-350 Ostrowy 
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Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 
powyższych wymogów. 
- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie 
pisemnej. 
- Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za 
pomocą faksu. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, przekazane Zamawiającemu faksem przed 
upływem terminu muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez przekazującego. 
 
Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  
Insp. Mariusz Marczak, w dni robocze w godz. 8

00
 – 14

00
, 

        tel: 024 3561406; fax: 024 3561400 
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Sposób przygotowania oferty: 
- oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub  
   inną trwałą, czytelną techniką, 
- wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę  
   uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, 
- wszystkie strony oferty wraz  z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający  
   dekompletacji, 
- wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisująca  
   ofertę lub osobę upoważnioną. 
3. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
a) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie (pok. nr 1) Urzędu Gminy  
    w Nowych Ostrowach. 
b) Koperta winna być oznakowana nazwą Wykonawcy i zaadresowana: 

 Urząd Gminy Nowe Ostrowy 
 Nowe Ostrowy 80 
 99-350 Ostrowy 

z dopiskiem:  
Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:  
„Dostawa paliw płynnych dla Gminy Nowe Ostrowy w 2014 roku”.  
  Nie otwierać przed dniem: 30.12.2013 r. godz. 9

05
. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „Zmiana”. W przypadku zmiany, poprawki lub 
modyfikacji oferty Wykonawca ma obowiązek przedłożenia jednolitego tekstu zmienionej oferty. 
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia.  
4. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany do 

specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią 
specyfikacji i zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy odebrali siwz. 

5. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, 
umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie tych zmian. 

6. Dokumenty stanowiące „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien zastrzec, umieszczając adnotację na dokumencie oraz 
wpisując odnośną informację w formularzu oferty. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na 
potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:  
 
a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 3, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, 
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,  
d) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 
złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, z których 
jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” Wykonawca spełnił w/w 
warunki.  

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU: 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 
następujące dokumenty i oświadczenia:   
a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – zał. 
Nr 2,  
b) aktualną koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów: 
a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 3,  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – zał. Nr 4,  
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,  
d) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
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wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
e) Koncesje, zezwolenia lub licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem w tym Decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na 
obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 
f)   Świadectwa jakości: 
    - oleju napędowego  - zgodne z normą PN-EN 590 +A1:2011 
    - benzyny bezołowiowej – zgodne z normą PN-EN 228:2009 
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w SIWZ, polega na zasobach 
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy przedstawienia tożsamych dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów. 
 
3. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów określonych wyżej składa odpowiednio do wymaganych, dokumenty 
wymienione w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty te są składane w formie 
oryginałów, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski. Inne dokumenty 
dołączone do oferty sporządzonej w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski 
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego 
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 4.1) zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
 
VII. Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą: 
Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty składania ofert zgodnie z art. 85 ust. ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może jeden raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
VIII .  Termin i miejsce realizacji: 
Dostawy sukcesywne w okresie 2014 r. polegające na tankowaniu na stacji paliw Wykonawcy, która 
znajduje się w odległości nie większej niż  10 km od szkół w miejscowości Ostrowy. 
 
IX. Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
Wykonawca w ofercie określa w oparciu o ceny jednostkowe wartość brutto wskazanej ilości oleju 
napędowego i benzyny Pb 95 pomniejszoną o stały wyrażony w groszach zaoferowany rabat, który 
będzie obowiązywał w okresie trwania umowy na dostawę paliw. 
a) Wartość powinna być obliczona w oparciu o cenę obowiązującą na stacji paliw 
    Wykonawcy (cena na dystrybutorze) w dniu 27.12.2013 r. 
b) Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 
2. Podanie w ofercie cen w inny sposób może skutkować odrzuceniem oferty. 
3. Przystępując do postępowania Wykonawca musi wskazać producenta oferowanego  paliwa oraz 
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każdorazowo w trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego okazać dokumenty 
dostaw.  

4. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
X. Opis kryteriów oceny i wyboru oferty oraz ich oznaczenie: 
     Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 
1. Ocena formalna obejmie badanie ofert pod kątem zgodności z wymogami określonymi w SIWZ: 

- kompletność oferty, 
- zgodność z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych. 

2.  Ocena merytoryczna – wybór najkorzystniejszej oferty. 
 Ocenie merytorycznej zostaną poddane oferty nie odrzucone. W celu dokonania wyboru   
 najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium: 
 Najniższa cena brutto –  100%. 
 Zamawiający wybierze najtańszą ofertę spośród nie odrzuconych. Za ofertę najkorzystniejszą   
 uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

3.  Cena powinna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
4.  W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada  wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

6. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 

 
XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą pisemną 
lub faksem na nr 24 3561400 
2. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z 
zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.  
3. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.  
4. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 
 
XII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert: 
1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Urzędu Gminy w  
    Nowych Ostrowach, 99-350 Ostrowy. 
    Termin składania ofert: 30.12.2013 roku godz. 9

00
. 

    Termin otwarcia ofert: 30.12.2013 roku godz. 9
05

. 
Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania zgodnie z art. 
84 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Tryb otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert jest jawne.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.  
3. Ocena ofert.  
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów 
oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.      
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XIII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIV. Istotne warunki umowy. 
Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy – zał. Nr 5 do SIWZ. 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta lub nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
XV. Środki ochrony prawnej: 
Tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zabezpieczają środki ochrony 
prawnej zawarte w Dziale VI powyższej ustawy. 
 
XVI. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  
Wykaz załączników:  
Załącznik Nr 1 – formularz oferty, 
Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1  
Załącznik Nr 3 - oświadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1,  
Załącznik Nr 4 - oświadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1 pkt. 2 (dotyczy osób fizycznych)  
Załącznik Nr 5 – informacja 
Załącznik Nr 6 -  projekt umowy. 
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   Załącznik Nr 1 

do SIWZ 
........................................................... 
      (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

Oferta  
na dostawę paliw płynnych 

dla Gminy Nowe Ostrowy w 2014 roku. 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….................................. 
……………………………………………………………………………………………… 

 
             tel.: …………………………………..  fax: …………………………………. 
 
             REGON ......................................;     NIP ......-......-.......-....... ; 
 
przedstawiam niniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę  paliw płynnych dla Gminy 
Nowe Ostrowy. 
Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją 
przetargową. 

1. Wykonawca gwarantuje stały upust …....... groszy od ceny brutto obowiązującej w dniu 

zakupu paliwa udzielony na czas trwania umowy na stacji paliw Wykonawcy w miejscowości: 
............................................................................... 

Wartość oferty - przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ: 
 

Lp. Rodzaj paliwa 

Prognozowane 
zapotrzebowan
ie w 2013 roku 

[l] 

Cena brutto 
za 1 litr 
[PLN] 

Rabat 
[grosze] 

Cena brutto 
za 1 litr po 

rabacie 
[PLN] 

Wartość 
oferty 
brutto  
(3 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Olej napędowy 35.000     

2. 
Benzyna 

bezołowiowa   Pb 
95 

3.000 
    

RAZEM:      

 
 
netto: …............................. PLN  
(słownie: …................................................................................................................................) 
brutto: …........................... PLN 
(słownie: …................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT: ........ %, ….................... PLN 
 
2. Gwarantujemy, że ceny paliw będą się zmieniać zgodnie ze zmianami cen obowiązujących na rynku 
paliw. 
3. Gwarantowany okres realizacji zamówienia: sukcesywnie w 2014 roku. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty . 
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5. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz miejscu i terminie określonych przez 
Zamawiającego. 
7. Ofertę niniejszą składamy na …. kolejno ponumerowanych stronach. 
8. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  
od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. 
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
1) ………………………………………… 
2) ………………………………………… 
3) ………………………………………… 
4) ………………………………………… 
5) ………………………………………… 
6) ………………………………………… 
 
 
 
…………..………………........................................... 
     (miejscowość i data)                                                

                               
 
 

      ...………………………............. 
    (pieczątka  i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 

do SIWZ 

 
................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 

.............................................                                                         ...................................... 
          (Miejscowość i data)                                                                                        (Podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 
do SIWZ 

 
 

............................................ 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż jest brak podstaw do wykluczenia: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

   /nazwa i adres wykonawcy/ 

 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 
 

.............................................                                                        ..................................... 
          (Miejscowość i data)                                                                                      (Podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 
do SIWZ 

 
 

............................................ 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE* 
 
 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 
 
* dotyczy osób fizycznych 
 
 

.............................................                                                      ....................................... 
          (Miejscowość i data)                                                                                     (Podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

do SIWZ 

...................................................... 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp / 

 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
Niniejszym oświadczam, iż: 

a) nie należę do grupy kapitałowej* 

b) należę do tej samej grupy kapitałowej tj.: ……………………………………………..  

 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:  

Lp. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

  

  

  

 

 (*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

.............................................                          ....................................................... 
           (Miejscowość i data)                                                                               (podpis upoważnionego 

                                                                                                                                                przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 

do SIWZ 
 

U M O W A NR ...............         / projekt/ 
zawarta w dniu .............................. r. w Nowych Ostrowach 

pomiędzy  
Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 
REGON 611015780, NIP 775-24-06-168 
reprezentowaną przez: 

Zdzisława Kostrzewę – Wójta Gminy, 
przy kontrasygnacie Wiolety Zawadzkiej – Z-cy Skarbnika Gminy 

zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
        .............................................................................. 
        ………………………………………………….. 
        ………………………………………………….. 
 
reprezentowanym  przez: 

1) …………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………. 

 
prowadzącym działalność gospodarczą i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez …….........................................pod numerem ………….  
zwanym dalej  „Wykonawcą”. 
 

§1. 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca umowy został wybrany w trybie przetargu 
nieograniczonego, przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
2. Okres obowiązywania umowy: od daty jej podpisania do 31.12.2014 r. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu 
silnikowego Gminy Nowe Ostrowy w 2014 r. na stacji paliw w miejscowości:  
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                       (Nazwa i adres stacji paliw) 

 
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecać wykonania przedmiotu umowy 
innej osobie. 
3. Wykonawca potwierdza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy i będzie kontynuował ubezpieczenie do 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi w ofercie w postępowaniu o udzielenia 
zamówienia publicznego posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki 
materialne, zaplecze techniczne, osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz 
zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 
4. Umowa określa warunki dostawy paliw płynnych oferowanych przez Wykonawcę na potrzeby 
Gminy Nowe Ostrowy. 
5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) zakup oleju napędowego w ilości ok. 35.000 litrów, 
b) zakup benzyny bezołowiowej 95 w ilości ok. 3.000 litrów. 
Podane ilości paliw płynnych są określone szacunkowo i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego. 
 

§3. 
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1. Wykonawca gwarantuje stały upust w wysokości ........... groszy od ceny brutto obowiązującej 
na stacji paliw Wykonawcy wymienionej w §2 ust. 1, w dniu zakupu paliwa w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy. 
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za przedmiot umowy ustalana będzie na 
podstawie ceny paliwa w dniu jego zakupu obowiązującej na wskazanej w § 2 ust. 1 stacji paliw 
pomniejszona o podany w § 3 ust. 1 upust. 
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oferowanych paliw, których parametry określa 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw płynnych. 
4. Wykonawca do wykonania w/w dostawy zapewnia niezbędne materiały i sprzęt. 
5. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni. 
6. Wykonawca zapewnia ciągłość realizacji dostaw na potrzeby Zamawiającego. 
 

§ 4. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku uznania, że ceny 
paliw nie są cenami korzystnymi, a Wykonawca nie stosuje upustu, o którym mowa w ofercie na 
dostawy paliw. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia złej jakości paliw, potwierdzonej 
stosownymi badaniami. 
4. W przypadku uszkodzeń pojazdów spowodowanych paliwem złej jakości, dostarczonych przez 
Wykonawcę, Zamawiający może żądać zwrotu udokumentowanych kosztów napraw pojazdów. 
 

§ 5. 
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie wyliczonej jako 
iloczyn pobranego paliwa oraz ceny jednostkowej z dnia tankowania oferowanej przez Wykonawcę 
pomniejszonej o zaoferowany stały upust. 
2. Faktury za pobrane przez Zamawiającego paliwa wystawiane będą przez Wykonawcę dwa razy w 
miesiącu po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych wskazanych w §5 ust. 3  umowy i 
wysyłane niezwłocznie Zamawiającemu wraz z wydrukiem zestawienia pobranych przez 
Zamawiającego paliw w danym okresie rozliczeniowym. 
3. Płatności należności z tytułu sprzedaży produktów dokonywane będą przez Zamawiającego        
przelewem na konto Wykonawcy numer .............................................................................  w terminie 
21 dni od daty sprzedaży. Faktura będzie wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmie 
należność z tytułu sprzedaży Zamawiającemu produktów w tym okresie. Ustala się dwa okresy 
rozliczeniowe w miesiącu: 
- 1 - od 1-go do 15 dnia miesiąca 
- 2 - od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 
Za datę sprzedaży uznawany będzie ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
5. W przypadku udokumentowanego wzrostu ceny rynkowej paliwa Wykonawcy przysługuje prawo 
podniesienia ceny jednostkowej, przy zastosowaniu stałego upustu podanego w  
§ 3 p.1 niniejszej umowy. 
 

§ 6. 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  ustawowe. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 
 

§ 7. 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej – aneksu,  
pod rygorem nieważności i są dopuszczalne zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 8. 
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 
firmy, a także wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej realizacji umowy rozstrzygane będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla 
Zamawiającego sąd powszechny. 

§9. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 


