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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE: 

Zamawiający: 
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym XI Wydział 
Gospodarczy w Lublinie pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  
NIP 921-00-10-133; REGON 950177059;  tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519. 
Adres strony internetowej – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 
Adres e-mail – admin@pgkimtomaszow.mbnet.pl 
2. Godziny  urzędowania:  7-15  w  dniach od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni  ustawowo 
 wolnych od pracy). 

Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego 
na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.         
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 
2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 
a)   w dniu 02.07.2013 r. w BZP pod numerem ogłoszenia . 254490-2013 
b)   w dniu 02.07.2013 r. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego  oraz na stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ II - OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o.             

w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r.”. 
2. Szacunkowa wielkość i asortyment zapotrzebowania paliw płynnych dla środków 

transportu oraz sprzętu: 
    a) olej napędowy ON - szacunkowa ilość 115000 litrów, 
    b) benzyna bezołowiowa 95 - szacunkowa ilość 7500 litrów. 
3. Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny 

ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość  
dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości 
paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu 
zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, Zamawiający rozliczał będzie ten zakres        
w oparciu o faktycznie dostarczone paliwa i ceny jednostkowe oraz upust cenowy podany przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

5.  Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach,     
w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania  i kontrolowania 
jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.)  oraz Rozporządzeniu  Ministra  
Gospodarki  z   9   grudnia  2008   r.   w   sprawie   wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441). 

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 
    CPV- 09.13.41.00-8  olej napędowy 
    CPV- 09.13.21.00-4  benzyna bezołowiowa    
7. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów i  sprzętu,  

zapewniającego  pracę  w okresie letnim  i zimowym w Stacji Paliw Wykonawcy, czynnej 7 dni 
w tygodniu przez 24h na dobę, znajdującej się  w odległości nie większej  niż 5 kilometrów od 
siedziby Zamawiającego. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej 
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na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszony o stały upust niezmienny 
w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Wykonawcę.  

8.  Rozliczanie finansowe za dostarczone do Zamawiającego paliwo  następować będzie   w okresie  
- 2 razy w miesiącu to jest 15 dnia miesiąca i ostatniego dnia miesiąca.  

9.  Rozliczenia należy dokonywać w rozbiciu na każdy rodzaj sprzętu. 
10.  Wraz z fakturami za pobrane paliwa należy dostarczyć dokumenty potwierdzające pobranie ich 

ilości (asygnaty) , podpisane  przez upoważnione osoby Zamawiającego. 
11. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz osób upoważnionych do pobrania           

i podpisania  będzie załączony do umowy po wyłonieniu Wykonawcy. 
12. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń za pomocą kart elektronicznych. 
13. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
16. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  

aukcji elektronicznej. 
17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
18. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
19. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu 
ofertowym – załącznik Nr 1 (art. 36 ust. 4 ustawy). Gdy w wykonaniu zadania nie będą brali 
udziału podwykonawcy, należy wpisać adnotację – nie dotyczy. 

ROZDZIAŁ III - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1.  Sukcesywna dostawa obejmująca okres – jeden rok  od chwili podpisania umowy. 

ROZDZIAŁ IV - WARUNKI DLA OFERENTA: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 
22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące: 

a)  posiadania  uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy            
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

       Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie Koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

       Posiadania  uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi. 

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 
      Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2. 
2.  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. 
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 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 
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 5. 

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy,             
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów 
wymienionych w § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231). 

5.  Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia  wyżej wymienionych warunków na podstawie 

oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.  

ROZDZIAŁ V - DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

Każdy Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1   ustawy      

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

4. Aktualnego odpisu 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – „z 
postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  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 przez likwidację majątku upadłego”. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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. 

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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. 

7. Kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki      
stosownej do ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

8.  Wykaż stacji należących do Wykonawcy, zlokalizowanych w odległości nie większej  niż 5  
kilometrów od siedziby Zamawiającego. 

9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji  i konsumentów        
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –  
załącznik Nr 4  do niniejszej SIWZ. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka 
cywilna). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
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wykonanie umowy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się           
o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4-6, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 11 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. Terminy ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak w pkt.11. 

13. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je 
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej oryginalności. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 
polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

16. Wykonawca składa wszystkie oświadczenia w oryginale natomiast zaświadczenia i inne 
dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

18. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy. 

19. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń  w walutach 
obcych a jedynie w PLN. 

20.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków             
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - (art. 26 ust. 2a ustawy). 

21. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń  lub dokumentów  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty o których mowa  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                         
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.  
W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert art. 87 ust. 1 ustawy. 

22.  Zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z rozporządzeniem 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 (Dz. U.       
2013 r. poz. 231). 

23. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych niniejszą 
specyfikacją oraz brak kompletności wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty 
z prowadzonego postępowania przetargowego. 

ROZDZIAŁ VI - TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ: 

1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 
w ustawie. 

2. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy Zamawiającym   
a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się 
za pomocą faksu z tym, że wiadomość przesłaną faksem należy potwierdzić niezwłocznie w 
formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze 
od godz. 7.00 do 15.00. 

3.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 
składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 

5.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 

6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy). 

7.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. (art. 38 ust. 
4a pkt 1 ustawy). 

8.   Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na 
stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 

9.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  

10.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
11. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  są: 
       1.  Pan Waldemar Kudlicki  
       2.  Pan Roman Żurawiecki  

ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
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1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo     
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i zawierać wszystkie 
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie wymogami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania 
czynności. 

7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność           
z  oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.  Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 
9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 
11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 
     a) formularz oferty – załącznik nr 1 
     b) oświadczenia i dokumenty wymienione w ROZDZIALE IV i V 
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert bez uszkodzenia tego opakowania.   

13. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres Zamawiającego,  podany na wstępie 
oraz posiadać oznaczenie: 

„Przetarg  na dostawę paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 
2013/2014 r.” nie otwierać przed 12.07.2013 r. godz. 1130. 

ROZDZIAŁ VIII - WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 
składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem „Zmiana”. 

3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  z napisem na kopercie ”Wycofanie”. 

5. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 
koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

ROZDZIAŁ IX - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty   
z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków oraz zaproponowany upust .  

2. Ceny ( w złotych) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Dane cenowe muszą być podane według stawek obowiązujących       
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
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(Rozdział I str. 2 SIWZ), zgodnie z załączonym do oferty dokumentem potwierdzającym 
cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju nap ędowego i benzyny bezołowiowej 95 na 
dystrybutorze Wykonawcy, w dniu zamieszczenia ogłoszenia  o zamówieniu w BZP – np. 
paragon fiskalny. 

3. Upust wskazany w formularzu ofertowym musi być jednakowy dla oferowanych paliw. 
Wysokość upustu oferowana w ofercie będzie niezmienna w okresie objętym umową. 

4. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 
a) Liczba porządkowa, 
b) przedmiot zamówienia, 
c) cena jednostkowa brutto (przed upustem), 
d) upust w %, 
e) cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu, 
f) ilość szacunkowa podana przez Zamawiającego, 
g) łączna cena oferty brutto. 

5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto z ( VAT). 
6. Cena  musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  
7. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia zgodnie z poniższą tabelą  

wypełniając odpowiednio wszystkie pola. 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
brutto (przed 
upustem) w 

zł 

Upust ( w %) 

Cena 
jednostkowa 
brutto (po 

uwzględnieniu 
upustu) w zł 

Ilość 
szacunkowa 

Łączna wartość 
zamówienia brutto 

w zł 

a b c d e f g 
1 Olej napędowy   115000 l  

2 
Benzyna 

bezołowiowa 95 
 

  7500 l  

                                                                                        Razem (cena ofertowa)  

 

ROZDZIAŁ X - OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT . 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jaka nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone 
w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium:  

cena brutto  -  100% 

Ocena  ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

P = C min / Co x 100 pkt 

Gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

C min – najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert 

Co – cena oferty badanej 
3. Do oceny oferty brana będzie pod uwagę łączna wartość zamówienia wynikająca z sumy 

ceny oferty brutto w formularzu ofertowym 
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów. Liczba 

przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Suma punktów najtańszej spośród nie odrzuconych ofert po zsumowaniu może wynieść 

maksymalnie 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 
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      6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

      7. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

ROZDZIAŁ XI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37 
A do dnia 12.07.2013 r.  do godz. 1100. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie 
zostaną zwrócone bez otwierania. 

2. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do Zamawiającego nie naruszą terminu składania 
ofert.  

ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2013 r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego                                                                                                              

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 37 A w sali konferencyjnej pokój nr 7. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na      

sfinansowanie zamówienia. 
4.  Po otwarciu oferty Zamawiający, poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,   

a także informacje dotyczące ceny i upustu oferty. Informacje te odnotowane będą w protokole    
z otwarcia ofert.  

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 
obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których 
mowa w ust. 3 i 4. 

6. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 

zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności 
przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 

ROZDZIAŁ XIII - TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ XIV - ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a. Jest niezgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych, 
b. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
c. Jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 
     nieuczciwej konkurencji, 
d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e. Została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenia 
     zamówienia, 
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f. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 
art. 87 ust. 2 ustawy,  

g. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

ROZDZIAŁ XV - FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 
1. Zawiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                     
i prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na tablicy ogłoszeń                     
w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane    
w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem 
art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym -
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                     
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,        
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 

ROZDZIAŁ XVI - OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ XVII - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.  
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy: 
a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c)  odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a)  nie zawiera braków formalnych, 
b)  uiszczono wpis. 

6. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 

ROZDZIAŁ XVIII - POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 
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1. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym 
wykluczeniem z postępowania. 

2. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji skutkuje odrzuceniem 
oferty.  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
4. Zamawiający określi dokładny termin i miejsce zawarcia umowy. 
5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego znajdują się w dziale VI PZP. (środki ochrony prawnej) 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie  przepisy ustawy              

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 

 

 

                                                                                                                  

 Załączniki do SIWZ: 

Nr 1   -   Formularz ofertowy 
Nr 2   -   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nr 3   -   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Nr 4   -   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Nr 5   -   Wzór Pisemnego Zobowiązania Innego Podmiotu 
Nr 6   -   Projekt umowy
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                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 

(pieczęć adresowa firmy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. 
zm.) na wykonanie zamówienia pn. 

„Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o.  w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r.” 

oferujemy wykonanie zamówienia: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(przed 

upustem) w 
zł 

Upust ( w %) 

Cena 
jednostkowa 
brutto (po 

uwzględnieniu 
upustu) w zł 

Ilość 
szacunkowa 

Łączna wartość 
zamówienia brutto 

w zł 

a b c d e f g 

1 Olej napędowy  
 

115000 l 
 

2 
Benzyna bezołowiowa 

95 
 

  
7500 l 

 

                                                                                                                    Razem (cena ofertowa) 
 

 
1.Łączna wartość oferty brutto: ..........................zł.(słownie:............................................................. 
 ......................................................................... zł.), 
a) wartość  netto ………………………….zł 
b) 23 % podatek VAT  ………………………… zł. 
2. Oferujemy stały procentowy upust, naliczany każdorazowo od ceny 1 litra oleju napędowego, 
benzyny bezołowiowej 95 obowiązującej w dniu zakupu paliwa w stacji paliw Wykonawcy w 
wysokości ............ % ( słownie: ........................... ). 
4. Rozliczenie następowało będzie na podstawie wystawionych  faktur  wraz z dołączonymi do  nich    
asygnatami  za  pobrane  paliwo w okresie 15-dniowym. Fakturowanie  paliwa  dokonywane  będzie 
na  15-ty i na każdy ostatni  dzień  miesiąca. Należność  powinna być regulowana w ciągu 30 dni od 
dnia otrzymania faktury. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez  zastrzeżeń jej 
postanowienia. 
6. Oświadczamy, że akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 
do SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą  zobowiązujemy   się   do   jej   
podpisania   w   miejscu   i   terminie   wyznaczonym   przez  Zamawiającego na warunkach 
zawartych  w SIWZ. 
7. Oświadczamy, że akceptujemy termin związania  ofertą określony w SIWZ. 
8. Oświadczamy, że przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan  i faktyczny prawny. 
9. Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art.    
5-17d ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
10. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem podwykonawcy: 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
11. Oświadczamy, że informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach nr ........... 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
Ofertę niniejszą składamy na  ...... kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są; 

1. ........................................................................................................................................ 

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

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

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

5. ........................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................ 

7. ........................................................................................................................................ 

 

 
 
        ................................, dnia ............2013r.  ....................................................... 
        (podpis i pieczęć osób uprawnionych 
               do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów 
składających ofertę wspólną oraz wskazanie Lidera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *niepotrzebna skreślić 
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                         Załącznik Nr 2 
 

           pieczęć Oferenta 
 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 

 
„Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o.  w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014r.” 

 
Oświadczam/y, że  zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na dzień składania oferty 
spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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. 
          
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 
Kodeksu Karnego. 

 
 

               
...................................................         ..............................................................  
                 miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 

 
 

 
 
Uwaga: w  przypadku spełniania warunków udziału na podstawie zawartego pisemnego 
zobowiązania innego podmiotu, powyższe zobowiązanie należy  dołączyć do oświadczenia. 

 
 

niepotrzebne skreślić* 
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Załącznik Nr 3 

              pieczęć Oferenta 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 
 
 
„Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o.  w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014r.” 
 
 
Oświadczam/y  na dzień składania oferty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania              
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Niniejsze oświadczenie potwierdza - wykazuje również brak podstaw prawnych do wykluczenia     
w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
...................................................                         ..............................................................  
                 miejscowość, data                                    (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 
 
 
 
 
Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej niniejsze oświadczenie składa każdy 
Wykonawca osobno. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 
 
 
 
niepotrzebne skreślić* 
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                                                                                                                              Załącznik Nr 4 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany:………..........................................................................................................  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
będąc  upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa wykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że przystępując do udziału          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

„Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 
2013/2014r.” 

 
nie przynależymy do grupy kapitałowej * 
przynależymy do grupy kapitałowej * 
 
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji                    
i konsumentów. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………     ………………………………………………. 
 Miejscowość, data     czytelny podpis osoby/osób upoważnionych 
                                       do reprezentowania wykonawcy lub podpis i stempel 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                   Załącznik Nr 5 

 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWI ĄZANIA INNEGO PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 

Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r.” 

 

 

Nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie : 

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

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

 

Będąc    upoważnionym do reprezentowania   podmiotu składającego zobowiązanie: oświadczam/y, 
że oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia                       
w następującym zakresie: 
 

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

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

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

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

 

   ………………………               ………………………………………………. 
Miejscowość, data  ( podpis osoby uprawnionej działającej w imieniu podmiotu           

składającego zobowiązanie) 
                                        

 

 

Uwaga: niniejsze zobowiązanie jest składane tylko w przypadku korzystania z usług innego 
podmiotu do realizacji zadania.  
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                                                                                                                                     Załącznik Nr 6 

UMOWA - PROJEKT  
 

Zawarta w dniu ........................r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37 
A, 22-600 Tomaszów Lubelski , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000127373, kapitał 
zakładowy: 28.105.000,00 zł. NIP 921-00-10-133, Regon 950177059, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 
1. ................................................................................ 
a 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
 
1. .............................................................................. 
2. .............................................................................. 
o następującej treści : 

§ 1. 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie ustawy          
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759        
z późn. zm.) oraz następstwem wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w trybie 
przetargu nieograniczonego na  wykonanie zadania pn: „Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. 
z o. o.   w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r.”. Integralną częścią niniejszej umowy jest 
oferta Wykonawcy z dnia ...................... oraz SIWZ. 

§ 2. 

1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa poprzez tankowanie sprzętu 
Zamawiającego paliwem silnikowym w postaci oleju napędowego w ilości szacunkowej - 115000 
litrów,  benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej - 7500 litrów zapewniającym pracę sprzętu 
w okresie letnim i zimowym  w stacji paliw Wykonawcy. 
2. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach,      
w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu  Ministra  
Gospodarki  z   9   grudnia  2008   r.  w   sprawie   wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441). 
3. Zamawiający  zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość  dokonywania zmian 
ilościowych w przedstawionym wyżej asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 
4. Z tytułu niezrealizowania zakupu  ilości paliwa  Wykonawcy nie będą  przysługiwały  żadne 
roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

§ 3. 

Umowę zawiera się na okres: 1 roku od dnia podpisania umowy 

§ 4. 

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu 
tankowania pojazdów. 
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2. Zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, strony ustalają ......... % upust, o który 
każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w punkcie 
sprzedaży w dniu zakupu. 
3. Upust, o którym mowa w pkt 2 będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. 

§ 5. 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie wstępne zgodnie z ofertą Wykonawcy wynoszące: 
brutto .................... zł ( słownie: .....................................................................), w tym podatek 
VAT....% ................. zł.. ( słownie: ...................................................................................). 
2. Wynagrodzenie wstępne zostało obliczone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej 
załącznik do niniejszej umowy. 
3. Wynagrodzenie faktyczne zostanie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście zakupionego paliwa 
oraz obowiązującej ceny paliwa w tym dniu sprzedaży na stacji z upustem zastosowanym przez 
Wykonawcę o którym mowa  w § 4 pkt 2.  
4. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z 
tytułu mniejszego wynagrodzenia. 

§ 6. 

1. Dostawa paliwa silnikowego w postaci oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 odbywać 
się będzie na koszt Wykonawcy, poprzez tankowanie sprzętu  Zamawiającego w Stacji 
Paliwowej Wykonawcy umożliwiającej całodobowe tankowanie. Odległość od bazy 
Zamawiającego do  Stacji Paliw Wykonawcy nie może przekroczyć  5 (pięć)  kilometrów. 

2. Pobranie paliwa w zakresie ilości winno być wpisane przez Wykonawcę do dokumentów 
Zamawiającego (karta drogowa itp.) w dniu  tankowania, poświadczone pieczęcią firmową                  
i podpisem Wykonawcy.    

3. Pobranie paliwa w zakresie ilości winno być wpisane w dokumentach Wykonawcy (asygnatach)      
w dniu  tankowania, poświadczone nazwiskiem, imieniem i  podpisem  osoby dokonującej 
odbioru paliwa upoważnionej przez Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Zapłata należności za dostarczone paliwo silnikowe nastąpi w formie bezgotówkowej - 
przelewem  na konto bankowe Wykonawcy  na podstawie wystawionych  faktur wraz                  
z dołączonymi do nich asygnatami za pobrane paliwo w okresie 15-dniowym. Fakturowanie 
paliwa dokonywane będzie na 15-ty i na każdy ostatni dzień miesiąca z podziałem na 
poszczególny sprzęt (zgodnie z załącznikiem  wymienionym w § 10 dołączonym do umowy)       
w terminie płatności przedstawionym w ofercie tj. 30  dni od daty otrzymania faktury. 

§ 8. 

1.  Kary umowne i odstąpienie od umowy: 
a. Wykonawca zapłaci kary umowne: 
- w wysokości 0,02 procenta wartości umownej przedmiotu umowy określonej w § 5 pkt 1 
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki nieterminowego wykonania umowy, 
- w wysokości 2 procent wartości umownej przedmiotu umowy określonej w § 5 pkt 1 niniejszej 
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

b. W razie opóźnienia płatności należnej Wykonawcy Zamawiający jest zobowiązany do 
zapłaty odsetek ustawowych należnych za czas opóźnienia.  

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  od umowy z winy Wykonawcy w 
przypadku co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżenia co do jakości paliw. 

     d.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  od umowy w przypadku, gdy cena paliwa 
po zmianie będzie w sposób rażący odbiegać od cen obowiązujących na rynku paliw. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnej zapłaty z tytułu wykonania części 
zamówienia. 
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§ 9. 

1. Strony ustalają, że  częściowy zakres dostaw określony w §  2  niniejszej umowy zgodnie             
z  deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca zamierza powierzać podwykonawcom w zakresie 
……………. (zostanie dostosowany w oparciu o  dane  wynikające ze złożonej  oferty). 
Pozostały zakres dostaw Wykonawca wykona osobiście. 

2. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za  wykonany przedmiot umowy dopiero po 
zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy za wykonany przez niego zakres dostaw. 

3. Warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
jest udokumentowanie  dokonania  zapłaty  przez  Wykonawcę  wszystkim  zatrudnionym 
podwykonawcom za wykonanie przez nich zakresu dostaw poprzez dołączenie do faktury ich 
oświadczeń. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

§ 10. 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik: 
- Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz nazwisk kierowców uprawnionych do 

tankowania paliwa.  

                                                                         § 11. 

1. Zamawiający dopuszcza jeżeli  uzna za uzasadnione  możliwość  zmiany ustaleń zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy o których mowa w art. 144 ustawy Pzp w następujących 
przypadkach: 
1) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 
2) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, 
3) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 
4) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne i niezbędne dla Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. 

  3.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 12. 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy: 
1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,    

Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy 
Wykonawcy lub likwidacja działalności, 

3)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich   

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania   
w  terminie 1  miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej 
umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 
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3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

  3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek      
z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2. 

  4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

  5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

       1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 

       2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, nie leżących  po stronie Wykonawcy 
zobowiązany jest do: 

         a) dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 13. 

1. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo  zamówień publicznych. 

2. W przypadku braku polubownego załatwienia sporów wynikających z niniejszej umowy będą  
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Strony wspólnie oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 
realizacji niniejszej umowy. 

§ 14. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
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