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                                 S I W Z     zawiera: 

 
 

- Instrukcja dla wykonawców 

- Formularz  1       -  Druk Oferty  

-  Formularz  2.1a -  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do   

-                                   wykluczenia z postępowania ; 

-     Formularz   2.1.b - Lista podmiotów / informacja, o której mowa w art. 26                

                                     ust.2d ustawy Pzp, w zakresie przynależności do grupy   

                                     kapitałowej   

          -     Formularz 3 -       Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                          

                                               w postępowaniu ; 

 

- Formularz 4 -       Wzór umowy   
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 „SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” 

                                              (w skrócie: SIWZ) 

 

                                    Instrukcja dla Wykonawców 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

   Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
   adres:  45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich  27 

   tel.  (077) 44 14 069, 44 14 070       fax (077) 44 14 071 

   REGON :  531421584 

   NIP :  754-25-65-239 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”  lub „ustawą” . w skrócie:  ustawa Pzp - o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia: 

Dostawy paliw płynnych 

- doraźne bezgotówkowe (za pomocą elektronicznych kart paliwowych)  tankowanie paliw 

do zbiorników pojazdów służbowych i sprzętu drogowego 

(CPV: 24 61 11 00 – 1  Paliwa napędowe) 
 

2. Zamówienie obejmuje: 

- PB 95 w ilości ok. 10.000 litrów  

- ON     w ilości ok.  11.000 litrów 

     Ilości paliw mają charakter szacunkowy i stanowią planowane zakupy w okresie   

     obowiązywania  umowy.  
 

3.  Zakupy będą dokonywane w publicznych stacjach/sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym:  

a) co  najmniej w 1 stacji  na terenie m. Opola, położonej najbliżej *)  siedziby Zamawiającego  

     w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 

b) co najmniej w 1 stacji położonej najbliżej **)   siedziby Obwodu Drogowego w  Dąbrowie   

c) co najmniej w 1 stacji położonej najbliżej **)   siedziby Obwodu Drogowego w  Kotorzu M.   

d) co najmniej w 1 stacji położonej najbliżej **)   siedziby Obwodu Drogowego w Chrząstowicach 

 

 

  *) odległość nie większa niż  10 km, liczona najkrótszą drogą publiczną  

**) odległość nie większa niż  15 km, liczona najkrótszą drogą publiczną  

 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

 

V.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZPEŁNIAJĄCYCH 

 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu ustawy Pzp. 

 



4 

 

VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  sukcesywnie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.1  ustawy Pzp,  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 
c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.2 pkt 5  ustawy Pzp    

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

     nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24  

     ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie  

    oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt  IX. SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

    

IX. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 
(składane w oryginale   lub   kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: 

- przez Wykonawcę,  

- w przypadku oferty wspólnej przez  odpowiedniego współ-Wykonawcę którego dotyczą, 

-  w przypadku polegania na potencjale  innych podmiotów odpowiednio  przez te podmioty których  dotyczą) 

 

1.  W zakresie potwierdzenia warunku niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1    

      ustawy    Pzp należy przedłożyć :   

 

1.1                             1.1.a)   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Formularz 2.1.a 

      1.1b)    Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 

                  ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –  

                  Formularz 2.1.b. 

 

      1.2.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności   

                 gospodarczej  , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu   

                 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ,   

                 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert                   

 
  

2.   W celu wykazania spełnienia przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na  

      podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 

      2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na Formularzu 3 

      2.2   Aktualną koncesję na obrót paliwami 

3.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

      Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt  2 składa odpowiedni dokument lub  

     dokumenty  określone w § 4 Rozporządzenia 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. poz. 231 )  
  
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu  

      potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną  ofertę: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 1.1.a  lub 1.1.b winno być złożone przez każdego współ-

Wykonawcę 
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b) dokumenty wymienione w pkt 1.2.  albo odpowiadające im określone w pkt 3  winny być 

złożone przez każdego współ-Wykonawcę;  

c) oświadczenie wymienione w pkt 2.1. winno być złożone w imieniu wszystkich współ-

Wykonawców składających wspólną ofertę i podpisane przez ustanowionego pełnomocnika  

      do ich reprezentowania. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do    

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zwarcia 

 umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
 
 

5.  Inne wymagane dokumenty: 
 5.1.  wypełniony Formularz 1 (OFERTA) 

 5.2.  wykaz oferowanych stacji paliw (nazwa, lokalzacja) 

 5.3   aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby/osób do reprezentowania   

          Wykonawcy   (np. rejestry firm,  pełnomocnictwa)  

  

X. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ I FORMA WYMIANY DOKUMENTÓW 

 

1.Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą  

   z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują   

    pisemnie  lub faksem. Dokumenty przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, 

    jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem tego terminu i została niezwłocznie (w ciągu 3  

    dni) potwierdzona pisemnie oraz  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt       

    otrzymania faksu. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

    Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się ze strony Zamawiającego  są następujące   

     osoby:  Mariusz Mazur    –   sprawy dot. przedmiotu zamówienia 

                  Ewa Witek           -  sprawy dot. procedury przetargowej  

                   tel.  (077) 44 14 069, 44 14 070       fax (077) 44 14 071 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

    Nie wymaga się.     

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

    Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Każdy Wykonawca przedłoży  tylko  jedną  ofertę, sam lub jako główny partner grupy  

      wykonawców  występujących wspólnie. W przypadku oferty wspólnej , wykonawcy 

      ustanawiają reprezentanta (pełnomocnika - lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu  

      o udzielenie zamówienia  albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

     - fakt ustanowienia pełnomocnika-lidera musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

2.  Oferta wspólna winna być opisana w ten sposób, by przy otwarciu ofert wyraźnie wynikało,  

      iż oferta została złożona przez grupę podmiotów występujących wspólnie. 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca  przedłoży więcej niż jedną ofertę, oferty takiego Wykonawcy   

      zostaną odrzucone. 

   4.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

   5.  Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu. 
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   6.  Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

   7. Wszystkie dokumenty dot. oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do    

       pisania , komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez     

       upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie poprawki lub korekty błędów  

       będą parafowane przez osobę/by podpisującą ofertę. 

   8. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie: 

- była zaadresowana  do Zamawiającego, na adres: 

                     Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

    45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 

- posiadała oznaczenie:  

„Oferta na przetarg  P-14 :  Dostawy paliw płynnych. 

Nie otwierać przed dniem   13.12.2013r,   godz. 9.00” 

- posiadała nazwę i adres  nadawcy-Wykonawcy. 

   9. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej ofertę pod warunkiem, że Zamawiający   

       otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert określonym w p. XV.1 

 

      Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane  

       i oznaczone zgodnie z p. 6, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem  „ZMIANA”. 

       

        Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  

       powiadomienie przed upływem terminu składania ofert określonym w p. XV.1 . 

 

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa , w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

       nieuczciwej konkurencji, co do których w Wykonawcy zastrzegą, że nie mogą być  

       udostępniane muszą być oznaczone klauzulą: 

„Nie udostępniać.  Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust.4  Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003r Nr 153, poz. 1503)” 

       i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

 11.  Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.   Po otwarciu 

złożonych ofert podmiot/osoba, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający dokona wyboru dnia i godziny, kiedy może 

nastąpić przeglądanie ofert/ty. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 

 

1. Składanie ofert 

    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich  27  

Sekretariat   lub przesłać pocztą w terminie do dnia   13.12.2013r. do godziny 8.50  

Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego j.w. 

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.  

 

2. Otwarcie ofert 

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2013r. o godzinie 9.00  w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 

w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27  Sekretariat  . W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający 

poda informacje określone w art. 86 ustawy Pzp. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

   Wykonawca określi jednostkowe ceny na paliwa: Pb 95 i ON   – wg cen detalicznych  
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z dnia 02.12.2013r. (na potrzeby porównania ofert) obowiązujących w stacji paliw Wykonawcy   

położonej najbliżej siedziby Zamawiającego w Opolu, ul. Książąt Opolskich  27. 

Ostateczna cena ofertowa brutto (z VAT) winna zawierać pełny koszt planowanych do zakupu ilości 

paliw wraz  z ewentualnym rabatem. 

 

XVII. INFORMACJA DOT. WALUT OBCYCH W ROZLICZENIACH 

     Nie dotyczy. Walutą obowiązującą będzie PLN. 

 

XVIII. OPIS KRYTERÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

Kryterium i jego znaczenie: 

 

Wysokość ceny ofertowej   .............................      100%        (max ilość punktów: 10) 

 

Ocena ofert (nie podlegających odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp) zostanie przeprowadzona poprzez 

porównanie wysokości oferowanych cen. 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną ofertową brutto po uwzględnieniu oferowanego 

ewentualnie rabatu. 

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY,  

         W CELU   ZAWARCIA UMOWY 

W terminie podanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu  o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do złożenia / przesłania  

u  Zamawiającego podpisanej umowy, której wzór jest częścią niniejszej SIWZ. 

 

XX. WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO  UMOWY  

Postanowienia umowne zawiera załącznik nr 3 do SIWZ  -  wzór umowy 

 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

  1.     Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

           art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

  2.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone  

w Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie , skarga. 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.  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. 

     4.    Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

...........................................                                          
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      (nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                                                              Formularz  nr 1 

                                                                                    

                                                                                                                                  

                                                                                       Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu                                                                                                      

                                                                                                                    45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich  27 

 

O F E R T A 
 

                                        Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:  

„Dostawy paliw płynnych 

- doraźne bezgotówkowe (za pomocą elektronicznych kart paliwowych)  tankowanie paliw  

do zbiorników pojazdów służbowych i sprzętu drogowego” 
 

oferujemy: 

 

1. Sprzedaż paliw płynnych  na warunkach określonych w SIWZ, w okresie od 01 stycznia 2014r  

    do 31 grudnia 2014r w szacunkowej ilości :         

                                       PB 95            ok.   10.000 litrów 

                                       ON                ok.   11.000   litrów        

                                                                                                                                                                         

  Oferta zawiera ceny detaliczne z dnia  02.12.2013r obowiązujące w naszej stacji paliw położonej  

  najbliżej  siedziby Zamawiającego w Opolu:    ............................................................................... :  
                                                                                                     (nazwa i adres stacji) 

1.1.  Sprzedaż  PB 95  

                 - cena jednostkowa netto                               .............................. zł/litr 

                 - podatek VAT  ..... %                                    .............................. zł/litr 

                 - cena jednostkowa brutto                              .............................. zł/litr  

     

     Wartość wg przewidywanego zapotrzebowania na etylinę PB 95: 

                    10.000 litrów   x   .......... zł/litr (netto)   =   ............................. zł  

- podatek VAT .... %                              =   ............................. zł 

- wartość ofertowa (brutto)                  =   ............................. zł  

 

1.2.   Sprzedaż ON 

                 - cena jednostkowa netto                               .............................. zł/litr 

                 - podatek VAT  ..... %                                    .............................. zł/litr 

                 - cena jednostkowa brutto                              .............................. zł/litr  

 

     Wartość wg przewidywanego zapotrzebowania na  ON: 

                    11.000 litrów   x   .......... zł/litr (netto)   =   ............................. zł  

- podatek VAT .... %                              =   ............................. zł 

- wartość ofertowa (brutto)                 =   ............................. zł  

                                                       

1.3. Łączna wartość ofertowa zamówienia  (poz. 1.1 + 1.2) : 

                                               -    wartość (netto)                   =   ............................. zł    

                            -    podatek VAT .... %            =   ............................. zł 

                            -    wartość (brutto)               =   ............................. zł                                          
Oferujemy / nie oferujemy  stały rabat  ..... %                  (-)    .....................   zł         

         Ostateczna  wartość ofertowa zamówienia (brutto) =   ............................   zł    
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2.   Oferujemy stacje paliw – wg załączonego wykazu – w tym:  

    

a) położoną  w  odległości nie większej niż  10 km (liczona najkrótszą drogą publiczną) 

       od siedziby Zamawiającego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27  

 

b) położoną  w  odległości nie większej niż  15 km (liczona najkrótszą drogą publiczną) 

od siedziby Obwodu Drogowego w Dąbrowie  

 

c) położoną  w  odległości nie większej niż  15 km (liczona najkrótszą drogą publiczną) 

od siedziby Obwodu Drogowego w Kotorzu 

 

d) położoną  w  odległości nie większej niż  15 km (liczona najkrótszą drogą publiczną) 

od siedziby Obwodu Drogowego w Chrząstowicach 
 

 

4.    Termin ważności naszej oferty:  30 dni od terminu składania ofert.   

 

5.    Oświadczamy: 

   -     akceptujemy warunki zamówienia SIWZ, wzór umowy oraz zawarte w niej warunki  

         płatności i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,  

      -     zobowiązujemy się do sprzedaży paliwa zgodnego z obowiązującymi normami 

             i okazywanie na żądanie Zamawiającego świadectwa jakości na stacji paliw, 

      -     zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania 

            i przesłania/złożenia umowy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

            w zawiadomieniu o wyborze naszej oferty. 

 

    6.  Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy:  *) 

- wykonać sami bez udziału podwykonawców  

- zlecić podwykonawcom   - dla niżej wymienionych zakresów:   
_________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
                                           

*) – skreślić niewłaściwe 

 

 

   7. Załącznikami do oferty są oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem    

         kopie dokumentów (wg pkt IX Instrukcji dla Wykonawców): 

        

        -      oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  (Formularz    2.1 a  / 2.1 b)  

      -    oświadczenie o spełnieniu warunków udział w  postępowaniu   (Formularz 1)   

- wypis z rejestru firmy w KRS / ewidencji . 

- koncesja na obrót paliwami  

- wykaz oferowanych stacji paliw 

- ..............................................................                                 

 

                                                                                        Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

                                                                                         ............................................................ 
                                                                                                                                         (imię, nazwisko,podpis) 

 

                                                                                         ......................... , dnia .............................. 
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   . 
                                                                                                                  Formularz    2.1 a   

 

      [ dot. wykonawców /  każdego z  partnerów -  legitymujących się KRS-em]                                               
. 

 

 

   Nazwa i adres Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej:            

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

   ........................................................................................................................................................... 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na : 

„Dostawy paliw płynnych 

- doraźne bezgotówkowe (za pomocą elektronicznych kart paliwowych)  tankowanie paliw  

do zbiorników pojazdów służbowych i sprzętu drogowego” 

 

 

oświadczamy ,  że   brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej wymienionego 

postępowania z powodu niespełnienia warunków , 

o których mowa  w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

 

 

  
 

                                                                                             Podpisano  :                                                                                                                                                                                          

 

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

                                                                                                                                                         (podpisy osób uprawnionych)     

 

                                                                             ..............................  , dnia .................... 
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. 
                                                                                                                  Formularz   2.1 b   
. 

 

 

 

 

 

 
( pieczęć Wykonawcy ) 

 

Lista podmiotów / informacja                                            
o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp,                                    

w zakresie przynależności do grupy kapitałowej  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

„Dostawy paliw płynnych 

- doraźne bezgotówkowe (za pomocą elektronicznych kart paliwowych)  tankowanie paliw  

do zbiorników pojazdów służbowych i sprzętu drogowego” 

  

•   Przedkładam/y listę podmiotów należących  do tej samej grupy kapitałowej                              

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                                      

i konsumentów  ( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *
)
  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

•   Informuję, iż nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu                       

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów                                                                  

( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *
)
  

 

__________________ dnia ___ ___ 20___ roku 

_______________________________ 

         ( podpis Wykonawcy ) 

 
* niewłaściwe skreślić 

 
Uwaga 

1) Niniejszą listę / informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej dopuszcza się dopuszcza się złożenie zamiast niniejszego 

formularza tylko listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
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. 
                                                                                                                                   Formularz  3 
. 

 

 

   Nazwa i adres          Wykonawcy   /     partnerów przy ofercie wspólnej [wymienić wszystkich partnerów]:            

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

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

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

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

 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na : 

„Dostawy paliw płynnych 

- doraźne bezgotówkowe (za pomocą elektronicznych kart paliwowych)  tankowanie paliw  

do zbiorników pojazdów służbowych i sprzętu drogowego” 

 

oświadczamy ,  że  spełniamy  warunki  udziału  w wyżej  wymienionym 

postępowaniu , o których mowa  w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
 

  
 

 

 

                                                                                                          Podpisano  :                                                                                                                                                                                          

 

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

(podpisy osób uprawnionych / pełnomocnika-lidera)     
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                                                                                                                Formularz  nr 4 

- wzór – 
 

        UMOWA 

zawarta w dniu .........................  

 

pomiędzy ................................ 

reprezentowanym przez ................................. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

firmą ............................. 

reprezentowaną przez ....................................... 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

Prawa zamówień publicznych.        

§ 1 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do bezgotówkowej sprzedaży paliw płynnych dla Zarządu 

     Dróg Powiatowych w Opolu w szacunkowej ilości: 

                         PB 95            ok.   10.000   litrów 

                         ON                ok.   11.000   litrów 

 

2.  Zmniejszenie ilości zamówionych paliw nie może mieć wpływu na ich cenę jednostkową.  

 

3.  W związku ze zmniejszeniem ilości zakupionych paliw Wykonawcy  nie przysługują żadne  

     roszczenia w stosunku do  Zamawiającego. 

 

4.   Bezgotówkowa sprzedaż paliwa odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów   

Zamawiającego  w stacjach/sieci stacji paliw Wykonawcy - za pomocą elektronicznych  

kart paliwowych Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw zgodnych z obowiązującymi normami 

    i okazywanie na żądanie Zamawiającego świadectwa jakości. 

 

§ 2 

 

1. Wartość przedmiotu zamówienia określa się w wysokości: 

     netto:                                     ………. zł 

     podatek VAT  …%               ………. zł 

     brutto:                                   ……….. zł  

 

    -  przy ofertowych cenach jednostkowych paliw (brutto):    PB 95 ....... zł/l  i   ON ......... zł/l  

       oraz zostanie / nie zostanie  zastosowany  stały rabat  ... % .   

     

2. Zamawiający dopuszcza wzrost cen jednostkowych paliw spowodowany wyłącznie wzrostem cen  

    producenta, podatku VAT lub akcyzy i zobowiązuje się do zapłaty za kupione paliwa wg cen  

    aktualnych w dniu sprzedaży.  

 

3. Zmiany cen paliw  nie powodują konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 
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§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wydawać zamówione paliwo tylko osobom posiadającym karty 

    paliwowe Wykonawcy wydane Zamawiającemu. 

 

2. Dokumentami potwierdzającymi pobranie paliw będą sporządzane w stacjach paliw dowody 

    wydania zawierające dane: 

- nr rejestracyjny pojazdu lub rodzaj sprzętu drogowego 

- rodzaj i ilość wydanego paliwa  

- wysokość ceny w dniu tankowania pojazdu   

- wartość w dniu tankowania pojazdu   

 

                                                              § 4 

 

1. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia  

    miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca . Za datę sprzedaży uznaje się 

    ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
  
2.Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez Zamawiają- 

   cego przelewem w terminie 21 dni od dnia sprzedaży.  

 

3.Niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych 

   od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego 

   uregulowania należności. Wykonawca,  po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do  

   zapłaty określonego w wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania wszystkich kart  

   paliwowych wydanych Zamawiającemu. 

 

4. Pozostałe uregulowania dot. dokonywania rozliczeń między stronami zawierają ogólne wa- 

    runki handlowe Wykonawcy dla transakcji bezgotówkowych w systemie kart paliwowych. 

 

§ 5 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną,  za odstąpienie od umowy z powodu  

     okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto przed- 

     miotu zamówienia określonej w § 2 ust.1 

 

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną,  za odstąpienie od umowy z powodu  

      okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości brutto przed- 

miotu zamówienia określonej w § 2 ust.1, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 145   

Prawa zamówień publicznych.  

 

3. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego może nastąpić ze względu na wprowadzenie  

    przez Wykonawcę podwyżek cen paliwa wyższych od cen konkurencyjnych stacji. 

    

§ 6 

 

   Umowa zostaje zawarta na okres:  od 01 stycznia 2014r  do 31 grudnia 2014 roku.  
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                                                                                § 7 

 

Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy  

sąd w Opolu. 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

   w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności . 

 

2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było    

    przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich,      

    a w szczególności w przypadku: 

    a. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej       

        zakres, termin, 

    b. zmiany nazwy, adresu, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem  

       lub połączeniem z innym podmiotem, 

    c.  zmiany podwykonawców, za uprzednią zgodą zamawiającego [jeśli dotyczy]. 
 

§ 9 

 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

 i  Prawa zamówień publicznych. 

§ 10 

 

 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu  dla każdej 

 ze stron.     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 


