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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

o wartości poniżej 133 000 EURO o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

ŁUŻYCKA HIGIENA KOMUNALNA SPÓŁKA Z 
OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W 
ZGORZELCU PRZY UL. BOLESŁAWIECKIEJ 37  
 

  
 
 
 
zamierza udzielić zamówienia publicznego 4/10 na: 
 
 
 

zakup oleju napędowego  dla samochodów eksploatowanych  w Łużyckiej Higienie 
Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym 
względem zbiorowi dokumentów przetargowych. 
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I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 

1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa do 
samochodów służbowych eksploatowanych w  Łużyckiej Higienie Komunalnej Sp. z o.o. w 
Zgorzelcu.  

2. Zamówienie obejmuje przewidywany zakup paliwa silnikowego: 
             -     oleju napędowego w ilości : 114.000 litrów.              Wg kodu CPV 23121100-2 
Zakupy w/w paliw dokonywane będą na podstawie listy kierowców i pojazdów, stanowiącej 
Załącznik Nr 7. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT będzie co 7 dni, termin płatności 
14 dni od wystawienia faktury. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, cena 1 litra 
paliwa i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z załączonym dowodem 
pobrania paliwa). 
W chwili obecnej Zamawiający posiada: 

- 8  samochodów napędzanych olejem napędowym 
- 1 ciągnik rolniczy napędzany olejem napędowym  
-     2 maszyny wolnobieżne 

 
II.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT 
 
 

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie 
z jej wymaganiami. 

2. Każdy Oferent  może złożyć tylko jedną ofertę na wypełnionym formularzu ofertowym.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
Oferent, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz opatrzone 
pieczątkami imiennymi. 

6. Oferentowi  zaleca się umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na:  
 

 
 
 
 

 
 
 
III.  WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
 
W ciągu  12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania ilości zamówionego paliwa lub 
do wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.  
 

 Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. w Zgorzelcu ul. Bolesławiecka 37  „ zakup oleju 
napędowego  
Nie otwierać przed terminem 21.09.2010r. godz. 10.00 
 
 „Nie otwierać przed dniem 21.09.2010r godz. 10.00 
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IV.  O ZAMÓWIENIE MOG Ą UBIEGAĆ SIĘ OFERENCI, KTÓRZY:  
 
 

1. Spełniają warunki określone pisemnie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie 
podlegają wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Prowadzą działalność zgodną z charakterem niniejszego zamówienia. 
• Posiadają na terenie powiatu zgorzeleckiego minimum jeden punkt tankowania paliwa 

oddalony nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, umożliwiający tankowanie 
paliwa dla samochodów ciężarowych (śmieciarki)  

 
3. Umożliwiają bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji. 
 

V.WADIUM :  
 
 
Przystępując do złożenia oferty, każdy Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 5.000,- zł../ 
słownie: pięć tysięcy zł. /. 
 1.   Wadium  można wnieść w formie: 
                        - pieniężnej, 
                        - poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, 
                        - gwarancji ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5  
      pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji  
      Rozwoju Przedsiębiorczości / Dz. U. Nr 42 z2007 roku, poz.275, z 2008 r. Nr 116,poz. 730 i 
732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96 poz. 620 /  

     2.  Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na  
                  rachunek bankowy Zamawiającego: PKOBPSA: 54102021370000990200581660z 
dopiskiem “wadium na zakup  
         paliwa do samochodów do bezgotówkowego tankowania ”  
           Wadium  wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

     3.   Zwrot wadium . 
     a/. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą gdy:  

                       -  upłynął  termin związania z ofertą, 
                       -   zawarto umowę,  
                       - Zamawiający unieważnił przetarg. 

     b/. Zamawiający zwraca niezwłocznie  wadium na wniosek Oferenta :  
                       - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
                       - który został wykluczony z postępowania 
                       - którego oferta została odrzucona 

      c/.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Oferent: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  

                        zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, 
 
 
 
 
 
 
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:  
 

1. Oferent  zobowiązany jest do podania średnich cen jednostkowych za 1 litr  oleju 
napędowego, wysokości rabatu wyrażonego w procentach (%), ceny jednostkowej brutto po 
uwzględnieniu rabatu oraz łącznej wartości netto, należny podatek od towarów i usług VAT 
oraz kwotę brutto. 

 
 

VII.  KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT:  
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1. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi 
kryteriami: 
 

cena – 100 % 

 

2.   Ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru: 

 
 

                C n 

      P =                   * 100 pkt   
                C b 
 
P – ocena punktowa oferty 

Cn – cena najniższej oferty brutto 

Cb – cena badanej oferty brutto 

 
3. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi , którego oferta uzyska największą ilość punktów,   

           wyliczonych na podstawie wzoru.  
 
 

VIII.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
 
 
Okres związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
 
IX.  UDZIELANIE WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI:  
 

1. Oferent  może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze 
SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej 
nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Oferentom , 
którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. 

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie 
Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Oferentów. 

3. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów. 
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami  są: 

• Bolesław Mańczak 
• Krzysztof Skomorowski 
W dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00, telefon 075 6492341 lub 075 6492342 

       
 

X.  ZAWARTO ŚĆ OFERT 
 
 
          DOKUMENTY  WYMAGANE OD OFERENTÓW. 
 

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym przetargu Oferent 
zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
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1.  Wyciąg z rejestru sądowego firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej  wystawiony nie 
wcześniej niż 6 m-cy  przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że profil działalności oferenta 
odpowiada przedmiotowi przetargu oraz zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania 
oferenta. W przypadku Oferenta będącego Spółką Cywilną obowiązuje załączenie umowy Spółki, Oferent 
zobowiązany jest również do dołączenia do oferty pełnomocnictwa do występowania w imieniu Spółki lub 
podpisywania dokumentów w imieniu wszystkich wspólników. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisującym ofertę i 
dokumenty jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym 
dokumencie rejestracyjnym). 
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z   działalnością Oferenta lub 
przewidziana prawem zgoda na zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności Oferenta  wystawione nie 
wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert. 
4. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub    przewidziana prawem 
zgoda na zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych  
płatności   Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert. 
5.   Formularz Oferty  załącznik nr.1  
6.   Dowód wpłaty wadium / kserokopia /, 
7.   Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia 
 właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie  
 art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy  przed terminem  składania ofert. 
8.   Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  
art.24 ust.1 pkt 9 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. 
9.   Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy  
Prawo  Zamówień Publicznych  załącznik nr 2  , 
10.   Informacji finansowej   załącznik nr. 6 
11.  Informacji  banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,   
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawione 
nie wcześniej niż 6-m-cy  przed upływem terminu  składania   
oferty. 
12. Akceptowany wzór umowy  załącznik . nr.3  
13. Oświadczenie o ilości posiadanych punktów sprzedaży na terenie powiatu zgorzeleckiego 
stanowiące   załącznik nr 4.  
14. Oświadczenie o wymaganym rozliczaniu bezgotówkowych transakcji na podstawie listy 
kierowców i pojazdów stanowiące załącznik nr 5. 

 
- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy złożyć 

dokumenty wymienione w 1,2,3,4,7,8,9,10.11,12,13,14 przez każdy podmiot, ustanawiając 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo  
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zgodnie z art.23 ust.2 

 
 

- W przypadku składania oferty przez Oferenta , który  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty na podstawie art.26 ust.4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz.177/. Zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. IX  ppkt 1,3,4,8,9 składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
1/. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2/. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
3/. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.IX ppkt 8,9 , zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 
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UWAGA: Nie dopuszcza się faksów jako dokumentów.  
  
 

XI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT:  
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego . 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2010r. o godzinie 1000 Oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2010r. o godzinie 1200 w siedzibie Zamawiającego  
 

  
XII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:  
 
1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.     
2. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia  
      oferty.    
3. Akceptacja treści umowy przez Oferenta. wg  załączonego wzoru  
4. Oferent  podpisze umowę (w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie) po  
       ogłoszeniu wyników przetargu. 
 
 
 
 
 
 
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH     
        WYKONAWCOM:  
 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego - określonych w ustawie zasad udzielania zamówień przysługują środki 
odwoławcze przewidziane w/w ustawą. Pzp . 

 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy zał.nr.1 
2) Oświadczenie z art. 22 ust 1.zał.2 
3) Wzór umowy.zał.3 
4) oświadczenie o ilości posiadanych stacji paliwowych zał.4 
5) oświadczenie o rozliczaniu bezgotówkowych transakcji  zał.5 
6) Informacja finansowa zał.6 

 
 
 

Z A T W I E R D Z A M: 
 

         Prezes Zarządu 
         Bolesław Mańczak 
 
 
 
Zgorzelec, dnia 30.08.2010r.    

  
 

 
 



 7 

         
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 

 
 

O   F   E   R  T  A 
 

         Ja(My) niżej podpisany(i) .................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................................... 

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego , składam(y) 
niniejszą ofertę.  

 

Lp 
Przedmiot 

zamówienia 

Średnia cena 
jednostkowa brutto na 

dzień 1.09.2010 
średnia cena z STACJI 

Rabat 
w % *  

cena jednostkowa 
brutto po 

uwzględnieniu 
rabatu 

Ilość 
Łączna wartość 

brutto 

  a b c=a-axb d e=cxd 

1. Litr oleju 
napędowego      
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*Rabat w % o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowane 
danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu. 

 
 

Łączna wartość brutto słownie po uwzględnieniu rabatu ....................................................................... 

 

Łączna wartość brutto służy do porównania ceny ofertowej a wskazany rabat, o który każdorazowo 
zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie 
sprzedaży w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.  
 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 

zamówienia. 
4. Zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 

się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy. 
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są 
a) .................................................... 

b) .................................................... 

c) .................................................... 

d) .................................................... 

(...) .................................................... 

  

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

nr........ do nr ....... 

  

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... 
do........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.. 

  

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 
  

  

 

..................................., dn. ............... 

............................................................... 
         (pieczątka i podpis Oferenta  lub  

upoważnionego przedstawiciela)    
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Załącznik Nr 2 
Oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy 

do Specyfikacji 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup oleju napędowego,  
 
Oświadczam, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o prawie zam. publ., który 

mówi, iż „Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonali 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,  
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządy prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

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 którym mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 1-3, 

 
 
 
 
 

 
................................., dn. ...............  ................................................................................ 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)  
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Załącznik nr.3 
 
 

UMOWA nr  / ....... / 2010... 
 

zawarta w   ..................................  w dniu   ..................................  2010... r.,  pomiędzy: 
Łużycką Higieną Komunalną Sp. z o.o. w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej 37 wpisanej do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.Wrocław-Fabryczna – IX Wydział Gospodarczy 
pod numerem 0000182686, numer NIP 615-189-09-40, Regon 231191290 zwanym  
 „ Zamawiaj ącym” reprezentowanym przez: 
Bolesława Mańczaka  - Prezesa Zarządu 

 
a 
 
 
............................................. z siedzibą w ..................,  ul. ..............., NIP ................., REGON .........................., 
działającą na podstawie ......................................................................................... 
 
zwaną dalej „Sprzedawcą ”.  
 
 
 

§ 1. 
 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup oleju napędowego w ilości 114.000 litrów w okresie jednego roku od 
podpisania umowy do pojazdów Zamawiającego na podstawie przetargu nieograniczonego i wyborze 
Sprzedawcy w tym przetargu nieograniczonym. 
Zakup oleju napędowego będzie się odbywał w postaci tankowania do pojazdów Zamawiającego na stacji 
Sprzedawcy. 
Zapłata za paliwo będzie w formie bezgotówkowej.  
 

§ 2. 
 

1. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: co 7 dni. Za datę sprzedaży 
uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego 

2. Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez Zamawiającego 
przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu 
należności na rachunek bankowy Sprzedawcy Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego. 

3. Niedokonanie zapłaty przez Zamawiającego w terminie skutkuje naliczaniem przez Sprzedawcę odsetek 
ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego  do 
niezwłocznego uregulowania należności.  

 
§ 3 

 
1.Tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Sprzedawcy będzie odbywało się na podstawie listy 
kierowców i pojazdów, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o wszelkich zmianach na liście pojazdów i osób 
objętych Umową. 

3. Każda ilość pobranego paliwa będzie potwierdzona podpisem na dokumencie pobrania przez osobę wg. 
Załącznika nr 1. 

 
§ 4. 

 
1. Zamawiający  oświadcza, że jest  czynnym (jest zwolnionym) podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP ……………………………….... Zamawiajacy 
upoważnia przez okres obowiązywania Umowy ze Sprzedającym  do wystawiania faktur VAT z tytułu 
realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby przez nią upoważnionej.  
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2. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (VAT) i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej – NIP .............................. 

 
§ 5. 

 
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia ......................2010...r. do dnia ......................... 

2011... r. 
2. Niniejsza umowa może zostać skrócona w przypadku wyczerpania ilości zamówionego paliwa lub 

wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 
 

§ 6. 
 

1. Sprzedawca  udzieli Zamawiającemu  opustu w wysokości ...% do każdego litra zakupionego paliwa. 
Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy dla  
Zamawiającego.  

2. Niniejsze warunki handlowe obowiązują przez cały czas trwania umowy.  
 

§ 7. 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 9. 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
           Zamawiający      Sprzedawca 
 
 

 
...............................................               ...................................................... 
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Załącznik Nr 4 
.............................................. 
            (pieczęć adresowa oferenta) 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę na zakup oleju napędowego  dla samochodów eksploatowanych  w 
Łużyckiej Higienie Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu 

w trybie przetargu nieograniczonego  

oświadczam(y), że:  

Posiadam(y) na terenie powiatu zgorzeleckiego    ……stacji : 

 
 
 
 
 
............................., dnia ...................     ............................................... 
                    podpis i pieczątka imienna  

          upoważnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                               Oferenta
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Załącznik nr 5 
 

 
..............................................             
            (pieczęć adresowa oferenta) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę na zakup oleju napędowego zakup oleju napędowego  dla samochodów 
eksploatowanych  w Łużyckiej Higienie Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu 

w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam(y), że: 

 

1. Umożliwiam(y) bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji na podstawie listy kierowców i pojazdów.  

 
 
 
 
............................., dnia ...................     ............................................... 
            podpis i pieczątka imienna  

          upoważnionego  przedstawiciela Oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

                                                                                   Załącznik nr 6 
 
 

 
I N F O R M A C J A     F I N A N S O W A 

 
 
 
 
Lp. Wyszczególnienie 

 
2008r. Uwagi 

1 Przychody: 
 

  

2 Koszty: 
 

  

3 Dochód  /1-2/: 
 

  

4 Zobowiązania: 
 

  

5 Należności ogółem: 
 
- w tym przeterminowane 

  

 
 
 

UWAGA!: Zobowi ązania ogółem należy podać łącznie z kredytami i pożyczkami 
 

 
 
 
 
 
...............................................     ............................................. 
(miejscowość i data)      (podpis i pieczęć imienna  

upełnomocnionego przedstawiciela  
Oferenta) 
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