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ZP/341-DPDU/08 Sulików 09.12.2008r. 
 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Nazwa: Gmina Sulików 
Adres: ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 
REGON: 230821440 
NIP: 615-18-08-708 
Strona internetowa: http://www.sulikow.pl 
Adres poczty elektronicznej: ug@sulikow.pl 
BIP: http://bip.sulikow.pl 
Numer telefonu: (075) 77 87 288 
Numer faksu: (075) 77 56 922 
Godziny urzędowania: pn. 8.00-17.00; 

wt.-czw. 7.30-15.30; 
pt. 7.30-14.30 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych 

tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców 

„Ustawą”. 

III. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2011r.: 

1. Oleju napędowego do pojazdów samochodowych, przeznaczonego do zasilania silników z zapłonem 

samoczynnym w ilości 20.700 dm3, 

2. Liquefied Petroleum Gases – Skroplone Gazy Węglowodorowe - LPG Gaz w ilości 14.040 dm3, 

3. Benzyna silnikowa przeznaczona do zasilania silników z zapłonem iskrowym - etylina E 95 w ilości 1.725 dm3. 

Ilość paliwa określająca przedmiot zamówienia została oszacowana na podstawie zamówień z poprzednich 3 lat  

i jest podana w przybliżeniu oraz stanowi podstawę do zaoferowania upustu. Podana ilość nie stanowi 

zobowiązania Zamawiającego do zakupu określonych ilości paliwa w okresie obowiązywania umowy. 

Wymagania jakościowe dla paliw, które są przedmiotem niniejszego postępowania (benzyn silnikowych 

stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, olejów napędowych stosowanych w 

pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym oraz gazu LPG muszą być zgodne z 

obowiązującymi na terenie Polski aktami prawnymi a w szczególności z: 

- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r. Nr 

69, poz. 1200), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1825), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007r. w sprawie sposobu monitorowania jakości 

paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego 

(LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. z 2007r. Nr 189 poz. 1354), 
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- Polskimi normami określającymi wymagania jakościowe dla paliw ciekłych: 

• PN-EN 228:2005 (U) „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania 

i metody badań”, 

• PN-EN 590:2005 (U) „Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody 

badań”, 

• PN-EN 589:2003 „Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań”. 

IV. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. 

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. 

VII. Informacja dotycząca ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. Termin wykonania zamówienia. 

1. Rozpoczęcie dostawy – 01.01.2009r. 

2. Zakończenie dostawy – 31.12.2011r. 

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania 

tych warunków. 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Posiadają co najmniej 1 punkt dystrybucji paliw będących przedmiotem zamówienia w odległości 

nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, licząc dojazd drogami publicznymi od siedziby 

Zamawiającego. 

6. Zobowiążą się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 

7. Zapoznali się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przetargu i nie 

wnoszą żadnych uwag. 

8. Złożą komplet wymaganych dokumentów. 
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Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków 

podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się 

za odrzuconą. 

X. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania wymaganych warunków. 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania 

ofert. 

3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia podmiotu potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca przedstawił pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia – dodatek nr 5 do SIWZ. 

4. Ofertę podpisaną wg dodatku nr 1 do SIWZ 

5. Podpisany i parafowany projekt umowy wg dodatku nr 2 do SIWZ 

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

Publicznych wg wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do SIWZ 

7. Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych wg wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SIWZ. 

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

stosują przepisy § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz.605 ze zm.). 

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i 

dokumentów 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są przez strony postępowania pisemnie. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważać 

się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 

została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Każda strona na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
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Władysław Szatkowski - tel. (075) 77 87 288 – w zakresie przedmiotu zamówienia, 

Karolina Żerko-Kopij - tel. (075) 77 87 613 – w zakresie procedury zamówienia. 

XIII. Wymagania dotyczące wadium  

Nie wymaga się wniesienia wadium. 

XIV. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert. 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów. Dodatki zamieszczone do SIWZ należy 

traktować jako wzory; 

2. Ofertę stanowi wypełniony druk wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i 

oświadczeniami; 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w 

formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę; 

4. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych wykonawca nie może skreślać ani w jakikolwiek 

sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego; 

5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę; 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 

7. Ofert powinna być złożona w dwóch kopertach: zewnętrznej – zaadresowanej na adres 

zamawiającego z podaniem oznaczenia: Wójt Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 

„Oferta na dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Sulików” oraz w kopercie wewnętrznej z 

podaniem nazwy i firmy wykonawcę, przedmiotu zamówienia: „Oferta na dostawę paliwa na 

potrzeby Urzędu Gminy Sulików”. 

8. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt 

wykonawcę. 

9. Jeżeli wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin 

złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez zamawiającego. W 

interesie wykonawcy pozostaje potwierdzenie złożenia oferty. 

10. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości zdekompletowania zawartości koperty. 

11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XVI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2008r. do godz. 10.00 w 

sekretariacie Urzędu Gminy Sulików, pok. nr 4, I piętro. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania do upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2008 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego – 

Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, pok.14, II piętro. 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny. 



6 

 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: wysokość upustów od obowiązujących cen 

paliw na stacji Wykonawcy.  

Do wyliczenia upustu proszę przyjąć cenę brutto 1 dm3 paliwa wg cen z dnia 09 grudnia 2008r ze Stacji Paliw 

Wykonawcy.  

Kwotę upustu w złotych polskich należy podać w formularzu „Oferta” (Dodatek nr 1 do SIWZ), cyfrowo 

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 

treści złożonej przez niego oferty. 

XVIII. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
1. Upust od ceny oleju napędowego – 60 %, 

2. Upust od ceny LPG Gaz – 30 %, 

3. Upust od ceny Etyliny E 95 – 10 %, 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która 
uzyska w sumie największą ilość punktów w podanych wyżej kryteriach. Wyliczenie punktów zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Kwota upustu 
nie może wynosić 0 zł. 

4. Ocena ofert w zakresie upustu od ceny oleju napędowego, przeprowadzona będzie według wzoru: 

Oo = (Ob : Omax)   x 60 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Ob     – upust w badanej ofercie, 

Omax  – najwyższy upust spośród złożonych ofert. 
W kryterium „upust od ceny oleju napędowego” oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

 

5. Ocena ofert w zakresie upustu od ceny LPG Gaz, przeprowadzona będzie według wzoru: 

Gg = (Gb : Gmax)   x 30 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Gb     – upust w badanej ofercie, 

Gmax  – najwyższy upust spośród złożonych ofert. 
W kryterium „upust od ceny LPG Gaz” oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

 

6. Ocena ofert w zakresie upustu od ceny Etyliny E 95, przeprowadzona będzie według wzoru: 

Bg = (Bb : Bmax)   x 10 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Bb     – upust w badanej ofercie, 

Bmax  – najwyższy upust spośród złożonych ofert. 
W kryterium „upust od ceny Etyliny E 95” oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone między Stronami 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 

prowadzone będą w PLN.  

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej 

SIWZ, dokonywane będą w PLN, aż do dnia wprowadzenia ustawowej zmiany waluty 

płatniczej w Polsce na Euro. Rozliczenia w Euro będą mogły być dokonywane zgodnie z 
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ustaleniami miedzy stronami kontraktu, uzgodnionymi na podstawie przepisów ustawy 

wprowadzającej Euro. 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny 

w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

czynności podjętych przez Zamawiającego w  postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez 

Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść protest 

do Zamawiającego.  

3. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

6. Protest powinien wskazywać: 

a. Oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  

b. Zawierać żądanie, 

c. Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 

wniesienie protestu. 

7. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na 

której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 

toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

8. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, 

którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i 

którzy przystąpili do postępowania: 

a. w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 7, 

b. do upływu terminów, o których mowa w pkt 4, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a 

także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, 

wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów 

zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując 

jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 



8 

 

a. Treści ogłoszenia, 

b. Postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c. Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i 

wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na 

wniesienie protestu. 

11. Protest inny, niż wymieniony w pkt. 10 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 

wniesienia. 

12. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w Ustawie równoznaczne jest z jego 

oddaleniem. 

13. Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy. 

XXII. Pozostałe informacje 

1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: 

a. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

b. Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych 

zasad: 

i. należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z 

podaniem terminu, 

ii. po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia 

danych. 

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez 

Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 

a. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian. 

b. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w 

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny.  

c. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 

obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

d. Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy. 

3. Wybór Wykonawcy: 

a. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

i. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
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złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

ii. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

iii. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

b. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi termin zawarcia 

umowy. 

c. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający 

wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

Dodatki do SIWZ: 

1. Wzór oferty – dodatek nr 1, 

2. Projekt umowy – dodatek nr 2, 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – dodatek nr 3, 

4. Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania - dodatek nr 4.  

5. Zobowiązanie udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - 

dodatek nr 5. 
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Dodatek nr 1 do SIWZ 

.......................................... 
               pieczątka 

 
O F E R T A  

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym 

z dnia 09 grudnia 2008r. na dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Sulików. 

1. Oferujemy zakup paliw dla Urzędu Gminy Sulików z upustem (ceny paliw na dzień 09 grudnia 

2008r.): 

a. Olej napędowy…………. zł/ dm3 – upust ……… zł  (słownie zł ………………..) = ………… zł/dm3, 

b. LPG Gaz …………. zł/ dm3 – upust ……… zł  (słownie zł ………………..……..) = ………… zł/ dm3, 

c. Etylina E 95 …………. zł/ dm3 – upust ……… zł  (słownie zł …………………..) = ………… zł/ dm3, 

2. Lokalizacja punktu dystrybucji paliw:  

 

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

(adres punktu dystrybucji paliw) 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że uważamy się związanymi niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w terminie i ilości uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

6.  Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 

tych warunków. 

8. Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

9.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) 

2. ........................................................................... 

3. ........................................................................... 

4. ........................................................................... 

 

 

.............................................................. 
podpis upoważnionego przedstawiciela firmy
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Dodatek nr 2 do SIWZ 
 

UMOWA ……………………………………………………… 

Umowa, zawarta w dniu ………………………………. r., 
pomiędzy firmą:………………………………………………  
z siedzibą: ……..................................................... 
NIP ………………………………. 
zwanym dalej Sprzedawcą, 
a: 
Urzędem Gminy w Sulikowie z siedzibą: ul.Dworcowa 5, 59-975 Sulików  
NIP 615-10-00-432  
reprezentowanym przez: Jana Hasiuk - Wójta Gminy, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Maciaszek,  
zwanym dalej Kupującym 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego dnia 09.12.2008r. 

§ 1 

1. Kupujący zleca tankowanie swoich pojazdów na stacji paliw Sprzedawcy, na podstawie listy 
kierowców i pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ilość zakupionego paliwa realizowana będzie w oparciu o bieżące potrzeby Kupującego. 
3. Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o wszelkich zmianach na liście pojazdów 

i osób objętych umową. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 
zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności za wydanie paliwa osobom i pojazdom 
nieuprawnionym. 

3. Każda ilość pobranego paliwa będzie potwierdzona podpisem na dokumencie pobrania. 
4. Sprzedawca gwarantuje jakość paliwa, przewidzianą dla danego typu (rodzaju) paliwa, zgodną 

z Polskimi Normami. 

§ 2 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za pobrane paliwa wg cen umownych 
obowiązujących na stacji paliw Sprzedawcy w dniu zakupu paliwa przez Kupującego, 
pomniejszonych odpowiednio o upust w kwocie: 
a) Olej napędowy –……………. zł., 
b)  LPG Gaz –……………. zł., 
c) Etylina E 95 –……………. zł., 
zgodnie z zał. nr 2 do umowy, który stanowi oferta przetargowa. 

2. Należność za pobrane paliwo rozliczana będzie co 30 dni przez Sprzedawcę fakturą zbiorczą. 
Do faktury zbiorczej Sprzedawca obowiązany jest załączyć dokument pobrania paliwa, w 
którym podana będzie ilość pobranego paliwa wraz z ceną paliwa z dnia zakupu bez upustu. 

3. Strony ustalają przelew jako formę płatności. 
4. Strony ustalają termin płatności na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Kupującego. 

 
§ 3 
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1. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do 
wystawiania faktur VAT oraz posiada numer NIP 615-002-60-04. 

2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
 

 
§ 4 

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do 31 grudnia 2011r. 
2. Kupujący może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania kresu 

wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedawcę postanowień niniejszej 
umowy. 

§5 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie  przez Sprzedawcę postanowień § 1 ust. 

1 i 4 umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w kwocie 500,00 zł. (pięćset złotych) 
za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę 
umowną w kwocie 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

 
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§7 
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Sprzedającego. 

§6 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Kupujący, a jeden 
Sprzedawca. 

Sprzedawca: Kupujący: 
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Dodatek nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy ...................................................................................................... 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................... 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Sulików, zgodnie 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, 

poz. 1655 z 2007r. ze zm.) oświadczamy, że: 

 

1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

................................... data .....................    .......................................... 
    miejscowość        (Imię i nazwisko, pieczątka) 

 
 

 

 

 

 
pieczęć wykonawcy 
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Dodatek nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Sulików oświadczamy, że: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007r. Nr 233, 

poz. 1655 ze zm.). 

Art. 24.   
       1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia 

lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

 
 

 

 

 

 
pieczęć wykonawcy 
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 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia 
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu 

związania ofertą. 
 
 

 

................................... data .....................    .......................................... 
    miejscowość        (Imię i nazwisko, pieczątka) 
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Dodatek nr 5 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Sulików” 

  

1. Zamawiający: 

Gmina Sulików 

ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 

 

2. Zobowiązanie  złożone przez: 

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

nazwa Wykonawcy 

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

adres 
 
Oświadczam, że zobowiązuję się  do udostępnienia następujących osób zdolnych do wykonania 
zamówienia wskazanego w tytule : 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

................................... data .....................    .......................................... 
    miejscowość        (Imię i nazwisko, pieczątka) 
 
 

 
 

 

 

 

 
pieczęć wykonawcy 


