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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
26-400 Przysucha, ul. Targowa 52 
Tel. 48 675 22 94; 48 675 25 36; fax 48 675 21 63 
KRS 44746 
Regon: 670984138  NIP: 799-000-40-28 
e – mail: sekretariat@epgkim.pl 
adres internetowy: http://www.pgkimprzysucha.pl 
adres internetowy, pod którym będzie udostępniona specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.pgkimprzysucha.pl 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych               
(j. t. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
2.2. Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwot określonych                   
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263) wydanego na podstawie art. 
11 ust. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j. t. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) 
2.3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 
2.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (j.t. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) 
2.3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 
2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Nazwa zamówienia: 
Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze 
3.2. Przedmiotem zamówienia - jest Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM 
Sp. z o.o. w Przysusze  - oleju napędowego w ilości  około 50.000 litrów.  
Paliwo powinno spełniać wymogi odpowiednich norm oraz powinno być zdatne do użytku                   
w okresie letnim jak i zimowym. 
3.2.1. Dostawy będą realizowane za zasadach doraźnych (wg potrzeb), bezgotówkowych 
zakupów tj. tankowań pojazdów do zbiorników w stacji paliw Wykonawcy. 
3.2.2. Stacja paliw będąca w dyspozycji Wykonawcy powinna być dostępna dla Zamawiającego 
w dni robocze całodobowo. Stacja powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km  od 
siedziby Spółki. 
3.2.3. Rozliczanie nastąpi w okresach miesięcznych wg faktycznie pobranego ilościowo paliwa. 
3.2.4.Faktury będą wystawiane przez Sprzedawcę dwa razy w miesiącu, w okresach od 01do  
15 dnia miesiąca kalendarzowego od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
3.2.5. Sprzedawca wydane ilości paliwa rejestrował będzie na oddzielnym zestawieniu,               
a osoba pobierająca będzie kwitowała własnoręcznym podpisem. 
3.2.6. Kupujący dostarczy do stacji paliw wykaz pojazdów i numerów rejestracyjnych 
upoważnionych do tankowania paliwa. 
3.2.7. Osoba tankująca pojazd zobowiązana jest posiadać: 
          a) upoważnienie (karta drogowa/SM-102) 
          b) dowód rejestracyjny tankowanego pojazdu  
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3.2.8. Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie 
objętym zamówieniem.  
3.3. Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących              
w dniu zakupu u producenta PKN ORLEN pomniejszone o opust cenowy udzielony 
zamawiającemu w  przetargu. 
Podana wartość oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od 
towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, 
kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych 
polskich w postaci cyfrowej i słownej. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a 
dostawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku. 
3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
3.4.1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 
3.4.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U.                    
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
3.4.3. Zasadami określonymi w koncesjach. 
3.4.4 . Postanowieniami Umowy będącej załącznikiem do SIWZ. 
3.5. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 
Przedmiot zamówienia jest zgodny z Nomenklaturą wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), 
to jest: 
Główny przedmiot zamówienia (CPV) :   
Olej napędowy „ON”- Kod CPV 09.13.41.00 – 8  
3.6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: 
Stacja paliw zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km  od siedziby Spółki. 
3.7. Termin wykonania zamówienia. 
3.7.1 Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 .12. 2019 r. 
4. Oferty częściowe, aukcja elektroniczna, umowy ramowe. 
4.1. Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania 
ofert częściowych. 
4.2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
4.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Informacja o podwykonawcach. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części dostaw 
będących przedmiotem zamówienia podwykonawcom. 
5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, innej firmie 
(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 
5.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie 
realizowany przez podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia samodzielnie.  
5.1.2. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że 

otrzymali oni od Wykonawcy całe należne im wynagrodzenie na podstawie odpowiednich umów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Do przedmiotowego oświadczenia Wykonawca 

załączy kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem wystawioną przez Podwykonawcę 

dla Wykonawcy za wykonanie całości zakresu prac przewidzianych w rozliczonej części 

zadania. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne np. z tytułu naliczania kar 

umownych, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, równą 

podwójnej wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń                             

z podwykonawcami, np. akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu 

i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia umownego. 



5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawcę. 
5.3. Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wykaz podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy 
oraz kopie umów z podwykonawcami, w zakresie części zadania jakie wskazał w ofercie, a które 
ci podwykonawcy będą wykonywać. 
5.4. W przypadku konsorcjum, Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania członków 
konsorcjum. 
 
6. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 
publicznego. 
7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). 
8. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania 
tych warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
9.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
9.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
9.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz 
przedłoży:  
 -   zaświadczenie, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, 
 - obowiązujące koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.  
9.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna spełnienie tego 
warunku w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                            
w postępowaniu. Załącznik nr 2 do SIWZ.   
9.2.3. Zdolności technicznej i zawodowej.                                   
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,  uzna spełnienie tego 
warunku w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                              
w postępowaniu. Załącznik nr 2 do SIWZ.   
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca 
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 
UWAGA! 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten 
zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy 



wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. 
Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu 
przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                      
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,                 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp. 
Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie 
któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w podanym zakresie dokumentów                    
lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie                    
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                               
(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).            
10. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą. 
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 
10.1. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do 
SIWZ, 
10.2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 
SIWZ, 
10.3. w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów należy przedstawić 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów – załącznik nr 7 do SIWZ. 
10.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy                   
z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 
10.5. Pełnomocnictwo (składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
np. konsorcjum, spółka cywilna) o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem. 
11. Oświadczenia składane przez Wykonawców po otwarciu ofert: 
11.1. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 6a i 6b do SIWZ. 
Wykonawca przedmiotowe oświadczenie składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych to jest.: „Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. 
12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawców, do złożenia                     
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów w poniższym zakresie. 
12.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: 
12.1.1. Zaświadczenie, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz obowiązujące 
koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.  
12.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 



12.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
12.2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 
12.2.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie                            
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 
12.2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.2.1, składa informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.2.2. – 12.2.3. składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                    
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
12.2.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w 12.2.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – 
wystawionym nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku 
dokumentów określonych pkt b. pierwszy myślnik oraz wystawionym nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentów określonych pkt a.              
i b. drugi myślnik; 
12.2.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 



dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 12.2.4. lit. a.), w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - 
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 12.2.1. do pkt. 12.2.6. 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej 
Wykonawców (w ramach tzw. wspólnej oferty w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych) pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:                
13.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika                
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu                      
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.        
13.2. Dostarczenia oryginału pełnomocnictwa (lub kopii pełnomocnictwa potwierdzonej 
notarialnie treści zgodnej ze wzorem - Załącznik Nr 5 - załączonym do niniejszej SIWZ.               
Brak w ofercie niniejszego załącznika lub  jego nieuzupełnienie w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
spowoduje odrzucenie oferty.                   
13.2.1 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich                      
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
ewidencji Wykonawców.              
13.2.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 
pełnomocnictwa w tym samym zakresie.            
13.3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu                      
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie                     
z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 
13.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne 
pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od 
któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.    
13.5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, 
składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, 
wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.      
13.6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem”                 
i podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.     
13.7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania przetargowego będzie prowadzona 
przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu 
oferty. 
13.8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana,                         
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
13.9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa ustawy Pzp. 
14. Informacja o wynagrodzeniu dla wykonawcy.          
14.1. Zamawiający przewiduje płatności zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do 
SIWZ – Projekt Umowy. 



15. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.           
15.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający                       
i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 1113), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca (26-400 Przysucha, ul. Targowa 2) faksem  48 675 21 63 lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.                        
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 1579), adres e-mail: 
smastalerek@wp.pl. 
15.2. W przypadku zawiadomień lub informacji przekazywanych przez Zamawiającego za 
pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Wykonawca niezwłocznie, 
jednak nie później niż następnego dnia roboczego, potwierdzi fakt ich otrzymania na w/w numer 
faksu bądź aders e-mail. 
W przypadku niepotwierdzeni przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 
Zamawiającego zawiadomień lub informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że 
dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania oraz były czytelne.      
15.3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:       
Stanisław Mastalerek tel. 48 675 25 36, e-mail: smastalerek@wp.pl 
16. Wymagania dotyczące wadium.          
16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.             
17. Informacja o sposobie udostępniania protokołu z postępowania.              
17.1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.   
17.2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                   
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha) kopiowanie lub utrwalanie za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści protokołu 
wraz z załącznikami.   
18. Termin związania ofertą.        
18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.     
18.2. 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.  
18.3. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 
lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy którego    oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.          
19. Opis sposobu przygotowania oferty oraz załączników.       
19.1. Wymogi formalne.                    
19.1.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie                    
z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną w załączniku nr 1 do SIWZ. 19.1.2. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
19.2. Oferta musi spełniać poniższe wymogi:                 
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19.2.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem 
czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 
Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.             
19.2.2. Formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej,  
19.2.3. Wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez 
Wykonawcę,                     
19.2.4. Treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów będących załącznikami 
do niniejszej SIWZ,                   
19.2.5. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych na każdej 
stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  
19.2.6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę   przedsiębiorstwa             
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  z dnia 16 kwietnia 1993r  
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca  zastrzega, że 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania niż Zamawiający, muszą być 
wydzielone od pozostałych dokumentów i oznaczone klauzulą: “POUFNE - INFORMACJE 
STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” w prawym górnym rogu każdej strony 
dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda 
Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.   
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności aktualny odpis z :                     
- właściwego rejestru,                  
- informacje ujawnione przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 
ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). 
19.2.7. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.               
19.2.8. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. 
odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.             
19.2.9. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub 
ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu 
składania ofert).                         
19.2.10. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 
zaadresowane na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

26-400 Przysucha, ul. Targowa 52 
OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM 

Nr: ZOM/18/01 
Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze            

(nie otwierać przed terminem 21.12.2018 r. godz.1015). 
19.2.11. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać  
nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia 
opóźnienia złożenia oferty. 
19.2.12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu  
obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
20.  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
20.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  



20.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, 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. 
20.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa                
w punkcie 20.2 lub dotyczy treści udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
20.4. Zamawiający przekaże jednocześnie treść pytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.       
20.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 
20.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim  Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, oraz zamieści treść zmienionej SIWZ na własnej stronie internetowej. 
20.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku dokonanej zmiany SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie 
powiadomi o tym wszystkich zidentyfikowanych Wykonawców oraz umieści taką informację na 
własnej stronie internetowej. 
20.8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający  zamieści ogłoszenie              
o zmianie ogłoszenia w BZP. 
20.9.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                        
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje  o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, 
oraz na stronie internetowej. 
21. Zmiana i wycofanie oferty 
21.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
21.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać  złożone                  
w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały 
dodatkowe oznaczenie ZMIANA/WYCOFANIE.                            

   Na opakowaniu musi być zamieszczony napis: Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. 
22. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
22.1. Miejsce i termin składania ofert: 
22.1.1. Oferty należy składać do dnia 21.12.2018 roku do godz. 1000   w siedzibie 
Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
26-400 Przysucha, ul. Targowa 52  I piętro sekretariat  
22.1.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
22.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 
roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej           
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 26-400 Przysucha, ul. Targowa 52 I piętro świetlica 
22.2.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
22.2.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi: 
- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/; 
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
- ceny ofertowe. 
- termin wykonania. 



22.2.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
23. Opis sposobu obliczenia ceny. 
23.1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
23.2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 
23.3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. 
Uwaga: 
Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że: 
a) przyjmie, za prawidłowo podano cenę na druku oferty bez względu na sposób jej 
obliczenia. 
b) jeżeli cena (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej 
słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. 
24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 
25. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
25.1. Wybór na najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym  
postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: 

 
L.p. 

 
Kryterium 

 
Waga kryterium 

 
1. 

 
Cena 

60 % 
 

2. 
 

Termin płatności 
 

40 % 

 
25.1.1. W ramach kryterium P1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta 
zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie zniżej wskazanym 
opisem: 
Wykonawca określi cenę oferty jako cenę brutto (z uwzględnieniem należnych podatków) za 
wykonanie całości zamówienia, ściśle według tabeli zamieszczonej w pkt. 1.1 Formularza oferty, 
uwzględniając wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia.  
Cena oferty i jej składniki cenotwórcze (cena producenta, marża, upust wykonawcy) powinny 
zostać określone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia z Wykonawcą 
będą dokonywane w walucie polskiej. 
Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na podstawie ceny netto producenta oleju 
napędowego podanej w jego cenniku na stronie internetowej na dzień 18.12.2018 r. oraz 
zaoferowanej przez Wykonawcę marży netto, stałej w całym okresie dostaw i stałego upustu 
Wykonawcy (z upustu uzyskanego przez Wykonawcę od producenta).  
Wykonawca obliczając cenę oferty zastosuje poniższe zasady i uzupełni odpowiednio formularz 
oferty: 
- cenę netto producenta oleju napędowego, o której mowa powyżej – za 1 m3 należy wpisać                 
w kolumnie 4 tabeli; 



- wysokość marży netto w odniesieniu do 1 litra oleju należy wpisać w kolumnie 5 tabeli; 
- wysokość upustu netto w odniesieniu do 1 litra oleju należy wpisać w kolumnie 6 tabeli. 
 
Cena jednostkowa z upustem i marżą netto w złotych polskich za 1 litr (kol. 7 tabeli) = 
cena netto producenta oleju napędowego w złotych polskich za 1 m3 (kol. 4)/1000, podana 
w jego cenniku na stronie internetowej na dzień 18.12.2018r. +(plus) stała marża 
Wykonawcy netto zł/1litr (kol. 5) – (minus) stały upust Wykonawcy netto zł/litr (kol. 6). 
Wartość netto (kol. 8) = cena jednostkowa (kol. 7) x ilość (kol. 6). 
 
Do wyliczonej wartości netto dla zamówienia (pozycja „Razem netto”) należy doliczyć 
podatek VAT według obowiązującej stawki procentowej ustalając w ten sposób i wpisując 
w wierszu „Razem brutto” wartość brutto oferty (P1). 
 
UWAGA! 
Wykonawca przy wyliczeniu ceny może zastosować tylko marżę, tylko upust lub marżę             
i upust. 
Jeśli Wykonawca przy wyliczeniu cenynie stosuje marży lub upustu – w kolumnach 5 lub 
6 tabeli należy wpisać odpowiednio wartość „0”. 
 
W ofercie należy podać wiarygodne i niezależne  źródło pozyskania informacji na temat ceny 
producenta oleju opałowego (adres strony internetowej) w celu umożliwienia Zamawiającemu jej 
weryfikacji. Obliczona zgodnie z zapisami niniejszej siwz cena oferty posłuży Zamawiającemu 
do oceny oferty w kryterium cena oferty. 
 
Do obliczenia ceny kolejnych dostaw będzie przyjmowana za podstawę ostatnia dostępna przed 
datą dostawy cenanetto producenta oleju napędowego podana na stronie internetowej oraz 
zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę stała marża netto i stały upust Wykonawcy wg wzoru: 
Cena dostawy (zł/1 litr) = [(ostatnia dostępna przed datą dostawy x cena producenta oleju 
napędowego netto (zł/m3 ):1000 + stała marża netto (zł/litr) – stały upustWykonawcy 
(zł/litr)  x ilość oleju napędowego w dostawie. 
Do wyliczonej ceny netto dostawy zostanie naliczony podatek VAT według obowiązującej w dniu 
dostawy stawki procentowej podatku VAT. 
 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Podana cena oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów             
i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych,  oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. 
 
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadził będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
25.1.2. W ramach kryterium „Termin płatności” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta 
zawierająca najdłuższy termin płatności. 
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 
– wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie termin płatności: 
14 dni – otrzyma 0 punktów P2 
21 dni – otrzyma 20 punktówP2 
30 dni – otrzyma 40 punktówP2 



UWAGA: Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin płatności za przedmiot zamówienia,  
poniżej 14 dni zostanie odrzucona. 
P2 – liczba punktów za kryterium termin płatności 
25.2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. 
25.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru, tj. 
oferta z największą liczbą punktów, wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 

P = P1 + P2 
 

25.4. W przypadku kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka 
sama, Zamawiający dokona wyboru ofert i uzna za najkorzystniejszą – ofertę z niższą ceną.   
25.5. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
25.6. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do 
dwóch miejsc po przecinku. 
25.7. W  trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 25.8 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany  
w jej treści. 
25.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
25.8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
25.8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, 
25.8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty SIWZ nie powodując istotnych zmian               
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
25.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka  unormowana                 
w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
26. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
26.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
26.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
26.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                    
i prawne; 
26.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,        
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
26.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,                 
o których mowa w pkt 26.1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym                  
w swojej siedzibie. 
26.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą  elektroniczną lub 
faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 



26.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 26.3., jeżeli: 
26.4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub 
26.4.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego Wykonawcy, 
26.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy                        
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych  (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
26.6. O terminie i miejscu zawarcia Umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana 
zostanie poinformowany przez Zamawiającego pisemnie. 
26.7. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć                             
w przypadku korzystania z podwykonawców ich wykazu zgodnie z załącznikiem nr 1                            
do Umowy. 
27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
27.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
28. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 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. 
28.1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi Załącznik Nr 4 do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
28.2. Postanowienia Umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. 
29. Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty               
i warunki tych zmian.  
29.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających z okoliczności 
opisanych w poniższych punktach. 
29.2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
29.2.1. danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia; 
29.2.2. W przypadku, jeśli w okresie obowiązywania umowy dojdzie do ustawowej zmiany 
podatku od towarów i usług (VAT), wówczas Zamawiający dokona stosownej zmiany umowy 
pod względem finansowym, związanej bezpośrednio z ustawową zmianą podatku od towarów              
i usług (VAT);  
29.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 
wypowiedzeniem i niewykorzystania zamówionej ilości oleju napędowego.  
29.3. Warunki dokonania zmian: 

 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 

 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 
- opisze zaistniałe okoliczności, 
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności. 

      c.   Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie. 
29.4. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie  w formie 
aneksu do niniejszej umowy. 
29.5. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
29.6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawne właściwe                            
w przedmiocie niniejszej umowy.  



30. Przesłanki wykluczenia Wykonawców. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:   
30.1. W stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp; 
30.2. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                         
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 
30.3. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
30.4. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
30.5. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
               
31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
31.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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 Prawo Zamówień Publicznych. 
31.2. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych w postaci: 
31.2.1. Odwołania od niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wnoszone jest do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie i formie określonych w art.180 oraz terminach 
określonych w art.182 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
31.2.2. Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej 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 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
31.2.3. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
Skarga może być wniesiona na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. 
32. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 poz. 2164 z 



późn. zm.), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
33. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
34.1 Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki: 
1) Ofertę wykonawcy – Załącznik Nr 1 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego – Załącznik Nr 3 
4) Wzór Umowy z Wykonawcą – Załącznik Nr 4 
5) Pełnomocnictwo – wzór – Załącznik nr 5 
6) Informacja o (nie)przynależności do grupy kapitałowej –załącznik nr 6a lub załącznik nr 6b 
7) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – 
załącznik nr 7 
34. Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: 
www.pgkimprzysucha.pl oraz  formularz SIWZ można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, 
sekretariat, tel. 48 675 22  94  w godz. 7oo-15oo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgkimprzysucha.pl/


ZOM/18/01                              Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 
................................................................... 
 
................................................................... 
/dokładny adres/ 
........................................................................... 
/adres do korespondencji – jeżeli inny niż powyżej/ 
 
Telefon: ……………………………………………. 
 
Fax: ………………………………………………… 
 
E – mail : ……………………………………………… 
 
REGON:  ......................................................... 
 
NIP: ................................................................. 
 
  

FORMULARZ  OFERTY 
w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego oferujemy Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla 

PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze na łączną kwotę brutto: 

   
  - ........................................................... zł  

 
Słownie brutto: .................................................................................................................… 
 

        …….................................................................................................... zł  
Zgodnie z wypełnionym poniżej kosztorysem ofertowym. 

 

Kosztorys ofertowy 

Wyszczególnienie 
elementów 

rozliczeniowych 

j.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

w zł za m3 

(netto)* 

Marża w 
zł do 1 

litra 
(netto) 

Upust w 
zł do 1 

litra 
(netto) 

Cena 
jednostkowa 
z upustem i 
marżą za 1 
litr (netto) 

Wartość 
kol.3xkol.7 

(netto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dostawa oleju 
napędowego 

litr 50 000      

xxxxxxxxxxxx     Podatek 
VAT 

 

xxxxxxxxxxxx     Razem 
brutto 

 



 
 
UWAGA:  
1. Z uwagi na brak możliwości określenia dokładnej ilości, podane ilości należy traktować jako 
szacunkowe.  
2.* Cenę w kol. 4 należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju napędowego zamieszczonej na 
stronie internetowej producenta w dniu ustalonym przez Zamawiającego - tj.18.12.2018 roku  
3. Sposób wyliczenia kol. 7:  
Cena jednostkowa z upustem i marżą netto w złotych polskich za 1 litr (kol. 7 tabeli) = cena netto 
producenta oleju opałowego w złotych polskich za 1 m3 (kol. 4):1000+ (plus) stała marża Wykonawcy 
netto zł/litr (kol. 5) – (minus) stały upust Wykonawcy netto zł/litr              (kol. 6).  
4. Sposób wyliczenia kol. 8:  
Wartość netto (kol. 8) = cena jednostkowa (kol.7) x ilość (kol. 3).  
5. Do wyliczonej wartości netto dla zamówienia (kol. 8) należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej 
stawki procentowej VAT i wpisać kwotę podatku w wierszu „Podatek Vat”, ustalając w ten sposób i 
wpisując w wierszu „Razem brutto”, wartość brutto oferty.  

 
Cena 1 litra paliwa po zastosowaniu opustu, nie może być wyższa niż cena 1 litra paliwa 
na dystrybutorze w dniu sprzedaży. 
 
Podana powyżej kwota jest maksymalną wartością wynagrodzenia jaką może uzyskać 
Dostawca w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. 
(W przypadku  mniejszego zapotrzebowania ilość zamówionego paliwa może zostać przez 
zamawiającego zmniejszona). 
 
Oświadczamy, że termin płatności wynosi  14dni* /21dni*/ 30dni* od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca nie określi terminu płatności, Zamawiający przyjmie minimalny termin 14 dni. 

 
Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*) 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć/zlecić n/w część dostawy 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................………………………………………………… 
W przypadku wyboru naszej ofert przed podpisaniem umowy dostarczymy wykaz 
podwykonawców zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do umowy. 
 

1. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunkach Zamówienia               
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Stacja paliw, na której będzie realizowane zamówienie znajduje się  
 
………………………………….………………………………………………………………… 

podać adres/lokalizację stacji paliw 

tj. w odległości …….. km od siedziby Spółki. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany                      

w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. 
6. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem  



niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia 
oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi  w dokonaniu tych czynności. 

7.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach. 
8.  Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert. 
 
 
 
 

 .......…………..................................................................... 
/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy/ 

 
 
 

 
Data:  ......................................... 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZOM/18/01                              Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
...................................................................... 
 /Pieczęć nagłówkowa firmy wykonawcy(ów)/ 
 
...................................................................... 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 
 
...................................................................... 
/Adres siedziby/ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych 
(t. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn.zm.),  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa (zakup) 
sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze” prowadzonego przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., oświadczam, co 
następuje:  

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 

........................................      ..........................................  
(miejscowość, data)       (podpis i pieczęć Wykonawcy)  

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na 
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………....................…, 
w następującym zakresie: ……………………………….…………………….............  
                                     (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego 
podmiotu).  

 
 
........................................      ..........................................  
(miejscowość, data)       (podpis i pieczęć Wykonawcy)  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne               
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
........................................       ..........................................  
(miejscowość, data)        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 



ZOM/18/01                              Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
………………………………………………… 
/Pieczęć nagłówkowa firmy wykonawcy(ów)/ 
...................................................................... 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 
 
..................................................................... 
/Adres siedziby/ 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015, poz. 2164 t. j. z późn.zm.).  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa (zakup) 
sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze" prowadzonego przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., oświadczam, co 
następuje:  
 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp.  
 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 
2, 4 i 8 ustawy Pzp.  
 

 
 
.......................                                                    ................. ..........................................  
(miejscowość, data)                                                                                 (podpis i pieczęć Wykonawcy)  

 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy 
Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….................................………………………….  
  
 
........................................                                                              ....................................... 
(miejscowość, data)                                                                                                      (podpis i pieczęć Wykonawcy)  



 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………..........……………………………………  
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 
 

........................................                                                         ..........................................  
(miejscowość, data)                                                                                          (podpis i pieczęć Wykonawcy)  

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 
 

 
........................................                                                          ..........................................  
(miejscowość, data)                                                                                             (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOM/18/01                        Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
U M O W A    S P R Z E D A Ż Y   

             Zawarta dnia .............................. w Przysusze pomiędzy Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 26-400 Przysucha, ul. Targowa 52 
KRS 44746; Regon: 670984138;  NIP: 799-000-40-28, w  imieniu którego działa: 
................................................................... 
...................................................................  zwanym dalej "Kupującym", 
 a 
............................................................ 
............................................................ 
w imieniu  którego działa: 
....................................., zwanym dalej "Sprzedawcą" 
 
następującej treści: 

§ 1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przetargu przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.). 

§ 2 
Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie  w oparciu                               
o 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

§ 3 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż  oleju napędowego w ilości około 50.000 litrów. Paliwo 
powinno spełniać wymogi odpowiednich norm oraz powinno być zdatne do użytku w okresie 
letnim jak i zimowym. Termin wykonania zamówienia od  daty zawarcia umowy tj.………..        
do 31.12.2019 r.   na ogólną wartość .................................. zł brutto   
(słownie: ..................................................................................................złotych ......./100  

 
§ 4 

Ustala się że: 
1. Kupujący będzie się zaopatrywał w paliwo sukcesywnie w miarę zapotrzebowania. 
2. Miejscem zaopatrzenia w paliwo będzie stacja paliw ………………………………. 
3. Odpowiedzialnym przedstawicielem Sprzedawcy do kontaktowania się z Kupującym                       
w sprawie zaopatrzenia będzie: P. Stanisław Mastalerek 
4. Kupujący dostarczy do stacji paliw wykaz pojazdów i numerów rejestracyjnych      
upoważnionych do tankowania paliwa. 
5. Osoba tankująca pojazd zobowiązana jest posiadać: 
   a) upoważnienie (karta drogowa/SM-102) 
   b) dowód rejestracyjny tankowanego pojazdu 
6. Sprzedawca wydane ilości paliwa rejestrował będzie na oddzielnym zestawieniu, a osoba 
pobierająca będzie kwitowała własnoręcznym podpisem. 
7. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.              
W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez  
Zamawiającego o podejrzeniu zlej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.                 
W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub 



odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 
dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji 
paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia uzyskania tych informacji.                 
W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie 
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 
8. Kupujący nie dopuszcza możliwości  dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej 
przy użyciu kart paliwowych. 
 

§ 5 
1. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych wg faktycznie pobranego ilościowo paliwa. 
2. Faktury będą wystawiane przez Sprzedawcę dwa razy w miesiącu, w okresach od 01 do 15 
dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego                            
z dołączonym zestawieniem określonym w § 4 pkt 6. 
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć faktury do siedziby Kupującego (Przysucha ul. 
Targowa 52,- sekretariat). 
4. Należności będą płatne przelewem na rachunek Sprzedawcy   ………………………………… 
w terminie ….. dni od daty  wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT 
5. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo w okresie trwania umowy  Sprzedawca 
nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia. 
6. Kupujący oświadcza,  iż jest płatnikiem  podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny                   
NIP  799-000-40-28. Sprzedawca jest płatnikiem  podatku VAT i posiada    nr  identyfikacyjny 
NIP…………………. 
7. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
 

1. Sprzedawca skalkuluje cenę  za nabywane paliwo w następujący sposób: 
1.1. Do obliczenia ceny kolejnych dostaw będzie przyjmowana za podstawę ostatnia dostępna 
przed datą dostawy cena netto producenta oleju napędowego podana na stronie internetowej 
oraz zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę, stała marża netto i stały upust Wykonawcy wg 
wzoru: 
Cena dostawy (zł/1 litr) = [(ostatnia dostępna przed datą dostawy x cena producenta oleju 
napędowego netto (zł/m3 ):1000 + stała marża netto (zł/litr) – stały upustWykonawcy 
(zł/litr)  x ilość oleju napędowego w dostawie. 
1.2. Do wyliczonej ceny netto dostawy zostanie naliczony podatek VAT według obowiązującej w 
dniu dostawy stawki procentowej podatku VAT. 
2. Cena może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy o wskaźnik wzrostu lub 

obniżenia ceny u producenta.  
2.1. Zmiana ceny u producenta krajowego nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.  
2.2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie udokumentowanie zmiany ceny hurtowej u producenta 

krajowego. 
3. Strony ustalają niezmienną marżę naliczaną w stosunku do ceny netto producenta 
krajowego za 1 litr oleju napędowego, marża ta obowiązywać będzie przez cały okres związania 
umową i wynosić będzie: ........................................... zł.  
4. Strony ustalają niezmienny upust naliczany w stosunku do ceny netto producenta krajowego 
za 1 litr oleju opałowego napędowego grzewczego, upust ten obowiązywać będzie przez przez 
cały okres związania umową i wynosić będzie: .......................... zł.  
5. Cena 1 litra paliwa po zastosowaniu opustu, nie może być wyższa niż cena 1 litra paliwa na 
dystrybutorze w dniu sprzedaży. 
 



 
§ 7 

1. Kupujący może rozwiązać umowę na piśmie w trybie natychmiastowym: 
1.1 gdy Sprzedawca dopuści się zwłoki w dostawie. 
1.2. gdy potwierdzą się zarzuty reklamacji i Sprzedawca nie naprawi Kupującemu powstałej                

w związku z tym szkody. 
 

§ 8 
1. Umowa może zostać rozwiązana: 
1.1. w każdym czasie za zgodą stron na piśmie 
1.2. za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez każdą ze stron 

licząc początek okresu wypowiedzenia z pierwszym dniem danego miesiąca 
kalendarzowego. 

 
§ 9 

W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie                       
w szczególności właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 
Wierzytelności Sprzedawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na 
rzecz osób trzecich bez zgody Kupującego. 
 

§ 11 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego, z wyjątkiem zmian wynikających                           
z okoliczności opisanych w poniższych punktach. 
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
2.1. danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia; 
2.2. W przypadku, jeśli w okresie obowiązywania umowy dojdzie do ustawowej zmiany podatku 
od towarów i usług (VAT), wówczas Kupujący dokona stosownej zmiany umowy pod względem 
finansowym, związanej bezpośrednio z ustawową zmianą podatku od towarów i usług (VAT);  
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym 
wypowiedzeniem i niewykorzystania zamówionej ilości oleju.  
3. Warunki dokonania zmian: 
3.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 
3.2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 
3.2.1. opisze zaistniałe okoliczności, 
3.2.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności. 
3.3. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie. 
4. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie  w formie 
aneksu do niniejszej umowy. 
5. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Kupującego. 
6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawne właściwe 
w przedmiocie niniejszej umowy.  

§12 
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku                    
z niniejszą umową między stronami będą sporządzane na piśmie i podpisane przez stronę 
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, drogą elektroniczną doręczane 
osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 



2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy numery faksów podane przez strony. Każda ze 
stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie siedziby, adresu                 
e-mail lub numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie siedziby, adresu e-maill lub 
numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby, adres e-mail numer 
faksu, strony uznają za doręczone. 
3. Powiadomienie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na    piśmie  
i zostanie doręczone adresatowi. 
4. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku                   
z niniejszą umową za pomocą faksu lub drogą elektroniczną muszą zostać niezwłocznie 
potwierdzone pisemnie. 

§13 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Kupującego a jeden dla Sprzedawcy. 
 
              KUPUJĄCY:                                                                             SPRZEDAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Wykaz podwykonawców 
2. Oferta Sprzedawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZOM/18/01 

 
                       Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ........................................................................................................ 
 
Nr telefonu/fax: .............................................................................................................. 
 
Adres e - mail: ...............................................................................................................  
 

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW 
Zgodnie z naszą ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
o nazwie: 
   Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze 

oświadczam, że zamierzam zlecić podwykonawcom niżej wymieniony zakres zamówienia: 
 
 

Nazwa 
podwykonawcy 

Część zamówienia 
Zakres powierzonych 

czynności podwykonawcy 

Wartość brutto 
powierzonych 

czynności 
podwykonawcy 

 

     

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
      
 
 
 
…...........................................................                     ..............……..................................          
miejscowość, data                                                              (podpis/podpisy Wykonawcy 
                                                                                lub osób  upoważnionych) 
 
 
 



ZOM/18/01             Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

   Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze 
w którym PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze jest Zamawiającym, my niżej podpisani: 

1. ........................................……………………………………............................................................................................ 

/imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko – funkcja/ 

 
2. ...............................................................................................................................…………………………………......          
                     /imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko - funkcja/ 

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
 
............................................................……………………………………............................................................................ 

/pełna nazwa, adres, REGON oraz NIP/ 

oraz 
  
1. ....................................................................................................................……………………………………............... 

/imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko – funkcja/ 

 
2. ..…………………………………………...........................................................................................................………… 
                 /imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko - funkcja/ 

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
 
......................................................................………………………………………................................................................. 

/pełna nazwa, adres, REGON oraz NIP/ 

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią : 
 
………………………………………………………………………………………….…………………………............ 

/ imię i nazwisko/ 

zamieszkałego: ……………………………………………………………………………………………………....………. 

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

/Dokładny adres zamieszkania/ 

legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................................…............ wydanym 
przez ....................................................………………................. do reprezentowania w/w Wykonawców                  
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do 
podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność  z oryginałem” 
kserokopii wymaganych dokumentów jak i do „zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego” *.  
Adres do korespondencji związanej z w/w postępowaniem:  

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

/Dokładny adres / 

Wykonawca :  ............................................................................………………………………....................................  

 /Nazwa i adres Wykonawcy/ 

1. Imię i nazwisko: ........……………………………………………………………………………………………………  

 



2. Imię i nazwisko: ........…………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca :  .........................................................................................................……………………………….......  

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

1. Imię i nazwisko: .......……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Imię i nazwisko: .......……………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis pełnomocnika ............................................…………………........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZOM/18/01       Załącznik nr 6a do SIWZ 

 
 
………………………………………………… 
/Pieczęć nagłówkowa firmy wykonawcy(ów)/ 
...................................................................... 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 
 
..................................................................... 
/Adres siedziby/ 
 
 

Informacja o liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej dla zadania  

 
   Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze 

 Informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) w skład, której 
wchodzą niżej wymienione przedsiębiorstwa: 
 
 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Dane identyfikacyjne 
1   

 
2   

 

… 
 

  

 
 
 
      ……………………………………………… 
      (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób  upoważnionych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZOM/18/01       Załącznik nr 6b do SIWZ 

 
 
………………………………………………… 
/Pieczęć nagłówkowa firmy wykonawcy(ów)/ 
...................................................................... 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 
 
..................................................................... 
/Adres siedziby/ 
 
 
 

Informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej dla zadania  
 

   Dostawa (zakup) sukcesywna paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze 
 

 
 Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). 
 
 
 
            …………………………………………………………… 
      (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób  upoważnionych) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ZOM/18/01                  Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ........................................................................................................ 
 
Nr telefonu/fax: .............................................................................................................. 
 
Adres e - mail: ............................................................................................................... 

 

Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 
Oświadczam, że …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 

    (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
oddaję do dyspozycji ………………………………………………………………………………… 
 
    …………………………………………………………………………………… 

   (nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
niezbędne zasoby w postaci ……………………………………………………………………… 
 
na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: ……………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Wykonawcy. 
4. Zakres dostępnych zasobów: 

- ……………………………………… 
- ……………………………………… 

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę (przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia publicznego) 

 - …………………………………………… 
 - …………………………………………… 
3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

………………………………………………………………………………………………… 
4. Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:  

       
 ………………………………………………………………………………………………… 
  
     ..............................        ...............................................................................……….... 
  /miejscowość, data/                            /pieczęć i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby/ 


