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   1. Nazwa i adres zamawiającego 

 
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 
Bolestraszyce 130 37-722 Wyszatyce 
Tel/fax 16/6716425 
NIP 795-2212-351 
REGON 650967049 
arboretum@poczta.onet.pl  
www.bolestraszyce.com 
 
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych będących w posiadaniu 
Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w systemie rozliczeń 
bezgotówkowych w roku 2014 ” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., 

poz. 907, 984 i 1047 ), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 
przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 „ustawy”, dla przedmiotu zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, w przewidywanej 
ilości : 

1) etyliny bezołowiowej  PB-95 w ilości  6 000  litrów, o jakości  zgodnej z normą PN EN-
228:2006, 

2) oleju napędowego w ilości 12 000 litrów , o jakości zgodnej z normą PN EN-590:2006, 

realizowana na zasadzie tankowań pojazdów służbowych Zamawiającego, stosownie do 
jego potrzeb, na stacjach paliw należących do Wykonawcy przez uprawnionych 
pracowników „Arboretum”, w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, czynnych we 
wszystkie dni tygodnia w godz. od 700 do 1900 ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych )  lub 
w godzinach pracy wskazanych przez wykonawcę stacji benzynowych. 

Oferowane paliwa muszą być zgodne z w/w Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań 
jakościowych, jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe ( rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. z 2008 nr 221, poz. 1441) – oświadczenie Wykonawcy na formularzu 
ofertowym. 
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Wielkość zakupu poszczególnych rodzajów paliwa jest wielkością szacunkową i 
zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia jak też 
może być ona większa. 

2.  Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień: 

      09132100-4 – benzyna bezołowiowa, 

      09134100-8 – olej napędowy. 

3.  Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:  

a) termin płatności za paliwo -  14 dni od daty doręczenia/pobrania faktury, 

b) forma zapłaty - jak we wzorze umowy – załącznik nr 2, 

c) wykonawca musi posiadać ( dysponować ), co najmniej jedną stację paliw w 
odległości do 15 km, licząc po najkrótszej trasie przebiegającej drogami 
utwardzonymi publicznymi o nawierzchni asfaltowej od siedziby zamawiającego, 

d) w okresie zimowym wykonawca dokona dostawy zamawianego oleju  napędowego 
przystosowanego do niskich temperatur. 

       e)   wykonawca nie może  powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim. 
 
       f)   w celu ujednolicenia daty określenia ceny  jednostkowej litra paliwa, należy ją ustalić 
             w oparciu o jej cenę u wykonawcy na dzień 27.12.2013 r. 
 
 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia:  sukcesywnie od dnia 01.2014 r. do dnia 12.2014 r. 

 

5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

Zamawiający przewiduje możliwość  udzielania zamówień uzupełniających, na poziomie 
max. 20 % w stosunku do zamówienia podstawowego. 

 

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

1.  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają aktualną na 
okres trwania umowy koncesję na   obrót paliwami płynnymi,       

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonawca musi 
posiadać lub będzie posiadał w całym okresie trwania umowy, co najmniej jedną 
stację paliw w odległości do 15 km, licząc po najkrótszej trasie przebiegającej drogami 
utwardzonymi publicznymi o nawierzchni asfaltowej od siedziby zamawiającego, 

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 
ustawy ). 

2.  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby 
jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a 
ofertę uznaje się za odrzuconą,  

3.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. w konsorcjum ). 
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy 
z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy  

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika ( lidera ) 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania, 

c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się 
na wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 

Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem ( liderem ). 

 

9. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 

1.  W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy, wykonawca wraz z ofertą przetargową, przedłoży następujące dokumenty: 

a) aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami płynnymi 

b) wykaz posiadanych stacji benzynowych, położonych w odległości do 15 km, licząc 
po najkrótszej trasie przebiegającej drogami utwardzonymi publicznymi o 
nawierzchni asfaltowej od siedziby zamawiającego wraz z informacją o podstawie 
ich dysponowania 

2.   Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 b będzie 
polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, musi 
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udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w całym 
okresie wykonywania zamówienia. 

3.  Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków wg zasady „ spełnia – 
nie spełnia „ 

 

10. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

1.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, wykonawcy muszą przedłożyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń  i dokumentów 

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania). 

2.  Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania na piśmie pod adres: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce, arboretum@poczta.onet.pl  

3.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz 
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i 
złożone u zamawiającego ( drogą pocztową lub faksem ). Zadający pytanie, winien 
sprecyzować je dokładnie w zakresie: 
a/. opisu stanu istniejącego 
b/. opisu swoich uwag 
c/. opisu oczekiwanych informacji lub opisu innego ( proponowanego ) rozwiązania. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu wykonawcy, 
wykonawcom  którzy pobiorą specyfikację warunków zamówienia za potwierdzeniem w 
sekretariacie zamawiającego lub ze strony internetowej zamawiającego ( jeżeli zgłoszą 
pisemnie ten fakt do zamawiającego) a także zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego www.bolestraszyce.com  . Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Treść 
pytania oraz odpowiedź zostanie dołączona do specyfikacji warunków zamówienia, stając 
się jej integralną częścią.  
Wniosek o wyjaśnienie treści siwz który wpłynie po upływie terminu o którym mowa w art. 
38 ust.1 pkt 3 lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, może zostać pozostawiony bez 
rozpatrzenia. 
 
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wszystkich wykonawców celem 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informacja o terminie zebrania zamieszczona zostanie na stronie internetowej 
zamawiającego, na której udostępniona zostanie siwz. Informacja z zebrania zostanie 
doręczona wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz tym, którzy potwierdzili 
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pobranie siwz ze strony internetowej. Zostanie zamieszczona również na stronie 
internetowej www.bolestraszyce.com. W przypadku pytań dotyczących wyjaśnienia treści 
siwz, zamawiający sporządzi ich zbiorcze zestawienie oraz odpowiedzi na nie, bez 
ujawniania zadającego pytanie.  
 
5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 

6.  Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której specyfikacja będzie 
udostępniona. 

7.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

8.  O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 
internetowej na której specyfikacja będzie udostępniona. 

9. Osobą uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są; 

          a)  P. Jan Bereźnicki, P. Robert Żurawel 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1400. 
 

12. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

13. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi : 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 30.12.2013 r. 

 

14. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1.  Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i złożona, pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
 
2.   W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo.  
 
3.   Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być 
podpisana przez osobę lidera konsorcjum lub osobę upoważnioną, przez wszystkich 
wykonawców. 
 
4.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być 
zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 
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6.  Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco: 

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce. 

„Oferta w postępowaniu na „Dostawę paliw płynnych w roku 2014 ” 

„Nie otwierać przed dniem 30.12.2013 r. do godz. 9.10”. 

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

7.   Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, 
bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

8.   Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 

9.   Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane wg ich kolejności 
ułożenia. 

10.  Oferta powinna być zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek 
z dokumentów oferty. 

11.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

12.  Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta 
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” ( pozostałe 
oznakowanie wg ppkt. 6 ). 

13.  Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego 
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany 
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

14.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

15.  Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia 
ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których  dotyczy wycofanie nie będą 
otwierane. 

16.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

17.  W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.  

18.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

19.  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153  poz. 1503) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. 
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zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej 
osoby. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte ( zszyte ) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie ( art. 86 ust. 4 
ustawy). 
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie 
do dnia 30 grudnia 2013 r., do godz. 9.00. 

2.   Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 
oznakowana została oferta w przypadku złożenia oferty osobiście. 

3.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

4.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 grudnia 2012 r. o godz. 9.10  w siedzibie Zamawiającego  

5.   Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację 
z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.  

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.  Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty 
do czasu jej złożenia. 

2.  Dla celów ujednolicenia oceny złożonych ofert przetargowych oraz kontroli realizacji 
przez wykonawcę zamówienia, zgodnie z warunkami siwz oraz złożoną ofertą przetargową, 
zamawiający ustala następujący sposób wyliczenia ceny oferty 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena 
netto za 1 
litr paliwa 

Ilość 
litrów 

Wartość 
netto 

(kol.3x4) 
w zł 

Podatek od 
towarów i usług 

 
Stały 

rabat N 
( zł/litr 
brutto )  

Wartość 
brutto ( 

kol. 5 + 7) 
w zł 

Stawka 
(%) 

Wartość 
w zł 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. Etylina 

bezołowiowa 
Pb-95 

 6 000      

2. Olej 
napędowy 

 12 000      

Wartość łączna przedmiotu zamówienia ( 1 + 2 ) 
 

C = 
............... 
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3.  Wartość brutto „ C „ uwzględnia  stały współczynnik upustu, jednakowy dla jego 
poszczególnych elementów, który będzie  w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia 
wynosił : 

• etyliny 95 bezołowiowej  wynosi: N = ....................  zł/litr 
• oleju napędowego  wynosi: N = .................... zł/litr 

4. Składając ofertę przetargową, wykonawca nie może zaproponować wartości 
współczynnika upustu „N” jako „O – zero „. Oferta z taka wartością, zostanie przez 
zamawiającego odrzucona. 
 
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

            CENA OFERTOWA – 95  % 

            liczona wg wzoru:

 PC = [ Cmin : Cn  ] x 95 

           gdzie: 

           PC – ocena punktowa za kryterium/ilość punktów/,                                                                                                             

           Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających  

                  odrzuceniu, 

            Cn  -  cena  brutto badanej oferty,                                                                                                                                    

            STALY WSPOŁCZYNNIK UPUSTU – 5  % 

            liczona wg wzoru:

 Pr = [ Nr : Nn  ] x 95 

           gdzie: 

           Pr – ocena punktowa za kryterium/ilość punktów/,                                                                                                                                    

           Nr – wartość współczynnika upustu badanej oferty 

           Nn  - wartość najwyższa współczynnika upustu zaproponowana spośród ofert nie 

                   podlegających odrzuceniu 

                                                                                                                         

Pł = Pc + Pr 

           gdzie: 

           Pł -  ocena punktowa łączna oferty 

 

2.   Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa 
ilość punktów, jako suma punktów za ustalone kryteria łącznie. 

4.   Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z 
zaokrągleniem wyniku wg zasad matematycznych np. 50,551 pkt = 50,55 pkt i 50,555 pkt = 
50,56 pkt. 
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5.   W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

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

 
7.  W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

 
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

1.   Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, zamawiający określi 
miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94. ust.1. ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Uwaga:  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.   Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy w sprawie 
warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

1.  Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.  Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, jeżeli: 
     a/. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT 
     b/. zmian organizacyjno – prawnych wykonawcy w trakcie trwania/realizacji umowy 
     c/. zamawiający nie wykorzysta planowanych do zakupu ilości paliw lub zwiększy ilość 
          zakupionego paliwa, maksymalnie do 20 % ilości planowanych 
 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku 
postępowania o zamówienie publiczne. 

1.   Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikom konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. 
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2.   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
 
3.   Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie. 
 
4.   W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust.2 ustawy Pzp, odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 
c. odrzucenia oferty odwołującego 

 
5.   Odwołanie powinno wskazywać powinno wskazywać czynność lub zaniechanie 
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 
6.    Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwantyfikatora certyfikatu. 
 
7.   Wnoszący odwołanie ( odwołujący ) przesyła kopię wniesionego odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu a przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
8.   Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego. 
 
9.   Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Izby a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, 
stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte \na korzyść jednej ze stron. 
 
10.  Zmawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
 
11.  Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie . W przypadku uwzględnienia 
przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu ( a uczestnik 
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, 
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nie wniesienie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu ) Izba morze umorzyć postępowanie. W takim przypadku zamawiający 
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  
 
12.  Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono 
wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes 
Izby zwraca odwołanie. O zwrocie odwołania informuje Prezes Izby w drodze 
postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. 
 
13.  Odwołanie jest rozpoznawane przez Krajową Izbę Odwoławczą w terminie 15 dni od 
dnia jego doręczenia Prezesowi Izby w składzie jednoosobowym, a w sprawach o 
szczególnie zawiłym i precedensowym charakterze w składzie trzyosobowym. 
 
14.  Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji, zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2. 
 
15.  Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym  
( arbitrażowym ), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
 
16.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 

22. Załączniki do specyfikacji. 
 

1/. nr 1 – Formularz oferty 
2/. nr 2 – Wzór umowy 
3/. nr 3  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 
22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047 ). 
4/. Nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 
2013 r., poz. 907, 984 i 1047 ). 
 

 
ZATWIERDZAM :    

 
 
 

                                                               ………………………………….. 
                                                                           / data i podpis/         
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Załącznik nr 1 

 
 
 

                                                                                       ……………………………………. 
                                                                                                 / miejscowość i data/ 

............................................... 
   / pieczęć Wykonawcy/ 
 
 

     Do  Zamawiającego 
                                                    Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 

                                                    Bolestraszyce 130,  
                                                    37-722 Wyszatyce 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „ 
Dostawa paliw płynnych roku 2014”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907, 984 i 1047 )  o f e r u j e m y  realizację przedmiotu 
zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ), na 
warunkach określonych w SIWZ ( wraz z załącznikami  do SIWZ )  oraz na warunkach 
określonych w niniejszej ofercie: 
 
1. Za wykonanie całości zamówienia za cenę brutto  ............................................................PLN 
Słownie : ................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................PLN ) 
w  tym : 
wartość netto ...............................................................PLN ( słownie: ................................................. 
............................................................... PLN ) oraz podatek VAT wg stawki ................ %. 
 
2. Cena powyższa obliczona została w następujący sposób: 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena 
netto za 1 
litr paliwa 

Ilość 
litrów 

Wartość 
netto 

(kol.3x4) 
w zł 

Podatek od 
towarów i usług 

 
Stały 

rabat N 
( zł/litr 
brutto )  

Wartość 
brutto ( 

kol. 5 + 7) 
w zł 

Stawka 
(%) 

Wartość 
w zł 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. Etylina 

bezołowiowa 
Pb-95 

 6 000      

2. Olej 
napędowy 

 12 000      

Wartość łączna przedmiotu zamówienia ( 1 + 2 ) 
 

C = 
............... 
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3.  Oświadczamy, w cenie jednostkowej poz. 3 tabeli zastosowano stały współczynnik 
upustu ( N ) w wysokości : 

• dla etyliny 95 bezołowiowej  N = .................... zł/litr 
• dla oleju napędowego   N = .................... zł/litr 

4.   W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do utrzymania podanych 
upustów do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa z Zamawiającym. 

5.   Akceptujemy warunek, iż cena jednostkowa etyliny 95 bezołowiowej , oleju napędowego, 
podana przez nas w formularzu cenowym, będzie mogła ulec zmianie wyłącznie w 
przypadku wzrostu cen u ich producenta i będzie wymagała udokumentowania na żądanie 
Zamawiającego. 

6.   Oświadczamy, że stawka podatku VAT stanowiąca podstawę wyliczenia wartości brutto 
kolejnych dostaw, będzie zgodna z przepisami podatkowymi właściwymi na dzień 
tankowania. 

7.  Oświadczamy, że tankowanie samochodów zamawiającego może odbywać się na 
następujących stacjach benzynowych: 

a/. ................................................................................... ( nazwa stacji, adres, telefon kontaktowy, 
godziny otwarcia ) 

b/. ................................................................................... ( nazwa stacji, adres, telefon kontaktowy, 
godziny otwarcia ) 
 
8.  Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w całości sami * lub jako uczestnik konsorcjum 
* ( z następującymi uczestnikami ) 
 
................................................................................................................................................................ 

( nazwa uczestnika, adres, telefon kontaktowy ) 
„ * „ – niepotrzebne skreślić lub przekreślić 
 
9.  Składając niniejszą ofertę, jako Wykonawca, oświadczamy, że: 
 

1) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907, 984 i 1047 ), 

2) składając podpisy na kserokopiach dokumentów dołączonych do oferty, 
poświadczamy, że dane dokumenty są zgodne z oryginałem, 

3) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ, 
4) zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ 

wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
5) zamówienie będziemy realizować sukcesywnie w okresie od 01.2013 r. do  31.12.2013 

r. 
6) uważamy się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert., 
7) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz 

wykonania zamówienia, 
8) wyrażamy zgodę na 14 dniowy termin płatności od daty doręczenia/pobrania 

faktury, 
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9) oświadczamy, iż dostarczane przez nas paliwo odpowiada parametrom aktualnie 
obowiązującej Polskiej Normy oraz spełnia wymagania jakościowe określone w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2008 nr 221, poz. 1441 ), 

10) Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 kk) 
oznajmiamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
…………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
ogólnie udostępniane. 

11) Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………….. stronach, kolejno 
ponumerowanych  od nr …….. do nr ……… . 

 
      Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 
 

1) …………………………………………………………,  
2) …………………………………………………………, 
3) …………………………………………………………, 
4) …………………………………………………………., 
5) ………………………………………………………… . 

 
 

…………………………………………… 
/pieczęci i podpisy osób upoważnionych/  

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr sprawy AG 226/1/2013 

Załącznik nr 2 

Bolestraszyce , dnia ……….. 

- Projekt umowy - 

 

U M O W A    N R …….. 
 
zawarta w Bolestraszycach  w dniu ………., pomiędzy : 
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach z siedzibą w Bolestraszycach 130 37-722 Wyszatyce , 
zwanym dalej w umowie „ zamawiającym „, a reprezentowanym przez 
 
Narcyza Pióreckiego    –   Dyrektora 
 
przy kontrasygnacie głównego księgowego 
 
a…………………………., NIP: ………… REGON: ………….,  reprezentowanym przez  ………….., 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ , o następującej treści 
 

§ 1. 
 1.  W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego, Zamawiający  zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do realizacji dostawę  następujących paliw płynnych: 

                              a/.   etyliny bezołowiowej Pb-95 w ilości  6 000 litrów 
                              b/.   oleju napędowego w ilości  12 000  litrów 
 
              2.  Wykaz środków transportu do których będzie dokonywane tankowanie wraz z ich identyfikacją ( 

numer rejestracyjny, oraz wykaz osób upoważnionych do tankowania do karnistrów), aktualny na 
dzień zawarcia umowy określa załącznik nr A  do niniejszej umowy. 

 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazie samochodów służbowych 
uprawnionych  do tankowania o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 
 

§ 2. 
1.  Termin realizacji umowy ustala się od 01.2014 r. do 12.2014 r. 
 
2.  Dostawa paliwa realizowana będzie na stacjach firmowych Wykonawcy w odległości do 15 km, 
licząc po najkrótszej trasie przebiegającej drogami utwardzonymi publicznymi o nawierzchni 
asfaltowej od siedziby zamawiającego, czynnych we wszystkie dni tygodnia w godz. od 700 do 1900 ( z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych )   lub w godzinach pracy wskazanych  przez wykonawcę  
poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego.  
 
3.  Wielkość zakupu paliwa jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku 
wykorzystania całości przedmiotu zamówienia jak też może być ona większa, w ramach zamówień 
uzupełniających. 
 
4. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanego paliwa nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie oraz 
żadne roszczenia cywilnoprawne.  
 
5.  W okresie zimowym Wykonawca dokona dostawy zamawianego oleju napędowego 
przystosowanego do niskich temperatur, pod rygorem odstąpienia od umowy przez zamawiającego. 
 

§ 3. 
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy jak § 1 pkt 1 umowy, wyniesie brutto  
…………….. PLN ( słownie: …………………………………………………………………………… 
złotych). 
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2.  Oferowana cena jednostkowa netto paliwa wyniesie odpowiednio: 
        - etylina bezołowiowa PB-95 – ………. zł (słownie: ……………………………………. złotych), 
        - olej napędowy – …………………….. zł (słownie: ……………………………………..złotych).  

3.   Wykonawca oświadcza, iż w cenie jednostkowej oferowanej etyliny bezołowiowej PB-95, oleju 
napędowego zawarty jest upust, który jest wartością stałą przez cały okres trwania umowy i wynosi: 
N = ..... zł etyliny bezołowiowej PB-95 i N = ..... zł oleju napędowego .  

4.   Cena jednostkowa towaru będzie mogła ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wzrostu cen u 
ich producenta. 

5. W przypadku obniżenia ceny towaru u producenta Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio 
obniżyć cenę, za którą dostarcza towar Zamawiającemu.    

6. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu towar po cenach jednostkowych paliwa 
obowiązującą w dniu sprzedaży na dystrybutorze pomniejszoną o stały rabat, o którym mowa w ust. 
3 niniejszego paragrafu. 

 
7.Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, po 
dostarczeniu (tankowaniu) każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia. 
 
8.  Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
9.  Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki 
w terminowym uregulowaniu należności. 
 
10. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczając na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym 
integralną część faktury informację o: 
 
a)  dacie i miejscu tankowania, rodzaju, ilości i wartości każdego zatankowanego paliwa wraz z 
wyszczególnieniem rabatu oraz wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu, ciągnika lub 
informacji, że przeznaczone jest do  maszyn i czytelnym potwierdzeniem tankowania przez kierowcę. 
 
b)  powszechnie stosowanej cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej obowiązującej w dniu 
tankowania. 
 
11.  Stawka podatku VAT, jaką Wykonawca będzie stosował po każdej dostawie na wystawianej 
fakturze , będzie właściwa na dzień tankowania pojazdu. 
 

§ 4. 
 
1.  Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje do 
pełnej realizacji przedmiotu umowy, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie przedmiotu zamówienia ( obrót paliwami płynnymi ) oraz że dostarczane Zamawiającemu 
paliwo odpowiada parametrom aktualnie obowiązujących norm: PN EN-228:2006 i PN EN-590:2006 
oraz spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 
9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. z 2008 nr 221, poz. 
1441). 
 
2.  W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający sporządzi w ciągu 7 dni od daty 
pobrania paliwa, protokół reklamacyjny, w wyniku którego Wykonawca zobowiązany będzie do 
niezwłocznego dostosowania jakości paliwa do parametrów zgodnych z obowiązującymi normami.  
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§ 5. 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy.  
 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim. 
 

§ 6. 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
 
a)  w przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej 
umowy, w tym nieczynnej stacji benzynowej powyżej 3 dni , w wysokości  10% ceny ofertowej brutto, 
b)  w przypadku stwierdzenia wad paliw objętych umową, w wysokości 0,05% za każdy dzień licząc 
od dnia dostarczenia Wykonawcy protokółu  reklamacyjnego, 
c)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 %  ceny 
ofertowej brutto 
 
2.  Oprócz w/w kar Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania za 
wszystkie ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy na zasadach 
ogólnych, przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 
 

§ 7. 
1.  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do 
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 
3.  Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco 
naruszy postanowienia umowy. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
 
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, jeżeli: 
     a/. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT 
     b/. zmian organizacyjno – prawnych wykonawcy w trakcie trwania/realizacji umowy 
     c/. zamawiający nie wykorzysta planowanych do zakupu ilości paliw 
 

§ 8. 
Sprawy nie uregulowane umową oraz konflikty ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej 
umowy niezałatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego. 
 

§ 9. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10. 
Integralną częścią umowy jest formularz oferty wykonawcy i pismo o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
 
 



Nr sprawy AG 226/1/2013 

 
§ 11 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
                 ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA 
 

…………………………..                                                                            ……………………. 
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Załącznik nr 3 

...............................................                                                                 .............................dnia................ 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Z ART.22 UST.1 USTAWY 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych 
w roku 2014” dla „Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach” z siedzibą w 
Bolestraszycach 130 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
 
1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                    ( należy podać zgodnie z wpisem do KRS lub innym dokumentem prawem przewidzianym) 
 
NIP: ……………………………………. REGON ………………………………………………….… 
 
Tel. …………………………………….. fax …………………………………………………………… 
 
http// …………………………………….e -mail …………………………...……………………….. 
 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy:……………...……… 
 
……………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907, 984 i 1047 ),  
tzn.: 
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,   
4. Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 Ponadto informuję/my że: 
- podczas wykonania zamówienia będę* /nie będę* polegał na wiedzy i 
doświadczeniu innych podmiotów, (jeżeli wystąpi powyższa okoliczność do 
oświadczenia, należy dołączyć dokumenty potwierdzające: a) zakres dostępnych 
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. 
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- podczas wykonania zamówienia będę* /nie będę* polegał na potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów,(jeżeli wystąpią powyższe okoliczności, do 
oświadczenia, należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów o oddaniu 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia).  
   
 
 
 

………………………………………… 
(podpis/y osoby/osób uprawnionych 

  do reprezentowania wykonawcy/ów) 
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Załącznik nr 4 

...............................................                                                                 .............................dnia................ 

 
 

OOŚŚWW II AA DDCCZZ EENNII EE     
OO  BBRRAA KK UU   PPOODDSSTTAA WW   DDOO    

WWYY KK LL UUCCZZEENNII AA   ZZ   PPOOSSTTĘĘPPOOWWAA NNII AA   
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

„ Dostawa paliw płynnych roku 2014 „ 

 
Ja (imię i nazwisko) ...................................................................................................................  
 
 
reprezentując firmę (nazwa) ................................................................................................ 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że wobec naszej firmy nie 
zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
mówi że:  
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

      1/. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub Wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem Sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

      1a/.wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy; 

      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 
przez 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 przeciwko środowisku, 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 przeciwko środowisku, przestępstwo 
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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 przeciwko 
środowisku, 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 przeciwko środowisku, 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 
przeciwko środowisku, 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 będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku;  
11/.wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

Tym samym brak jest podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 

 
 

………………………………………… 
(podpis/y osoby/osób uprawnionych 
  do reprezentowania wykonawcy/ów 


