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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 
ul. Bolta 10 
89-632 Brusy 
tel. (52) 398-23-62,  
fax (52) 398-21-61 
Adres poczty elektronicznej: zgk@brusy.pl  

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na 
mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1579 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ilości nieprzekraczającej 40.000 litrów paliwa 

płynnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym: oleju napędowego w ilości 
nieprzekraczającej 39.500 litrów i benzyny – etyliny 95 w ilości nieprzekraczającej 500 litrów. 

2. Wykonawca zapewnia możliwość codziennego całodobowego tankowania oleju napędowego 
oraz benzyny w miejscowości Brusy.  

3. Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia elektroniczne karty do bezgotówkowego 
rozliczania zakupu oleju napędowego i benzyny przez pojazdy będące w dyspozycji 
Zamawiającego (12 kart) umożliwiające również bezpłatny elektroniczny biling transakcji. 
Karty paliwowe zostaną wydane w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo 
wypełnionego wniosku do Wykonawcy. Elektroniczny biling transakcji dokonanych w danym 
okresie rozliczeniowym Wykonawca umieści na portalu internetowym oraz wyśle na wskazany 
przez Zamawiającego adres e-mail niezwłocznie po wygenerowaniu się faktury w systemie 
rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Koszty wydania duplikatu karty na skutek jej zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych 
danych lub uszkodzenia z winy użytkownika ponosi Zamawiający zgodnie z cennikiem 
obowiązującym u Wykonawcy.  

5. Dostarczany olej napędowy i benzyna musi posiadać świadectwo jakości (atest). 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, równoważnych bądź częściowych. 
7. Główny przedmiot: 

kod CPV: 09134100-8  Olej napędowy 
kod CPV: 09132000-3  Benzyna 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,  
1. Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
2. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w 
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków  
                         udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie, o 
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którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 
Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
Wykonawca, zgodnie z art.25a ust.5 pkt 2 ustawy Pzp, który zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców przedmiotowe 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 
do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy 
1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 
2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy,  

w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(propozycja - Załącznik Nr 5 do SIWZ); 

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składają takie same oświadczenia jak Wykonawcy w kraju. 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
                  oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w  
                  sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się  
                  niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób  
                  uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że 
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub nr faksu 
podane przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z tym pismem. 

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

5. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Roman Bruski, w 
dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, tel. (52)  398 23 62, fax (52) 
398 21 61, e-mail: zgk@brusy.pl. 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, w niniejszym postępowaniu 
wniesienie wadium nie jest wymagane. 

Rozdział IX. Termin związania oferta 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 
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2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym,  

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

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

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

6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację 
bez widocznych śladów naruszeń. 

11. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
12. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 
13. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
14. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie  

w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 
ul. Bolta 10, 89-632 Brusy 

„Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach   
w 2018 r.” 

Nie otwierać przed 20.12.2017 r. godz. 1215 

15. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak 
składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu 
oferty. 

16. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 
17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
18. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 

gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): 
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie  
z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami 
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wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego  
z partnerów – winno być dołączone do oferty. 

2) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione  

w SIWZ złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie  
z zapisami zawartymi w SIWZ. 

19. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie 
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone 
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone 
jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.  

20. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego  
(np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, 
nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

Rozdział XI.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 1200 w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1215 w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy. 
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  

Rozdział XII.  Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena brutto ( w tym kwota podatku VAT) za 1 litr oleju napędowego oraz benzyny – etyliny 

95. 
2. Składniki ceny: 

a) część ruchoma ceny (cena brutto obowiązująca w stacji paliw najbliższej siedzibie 
Zamawiającego w dniu ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych  
tj. w dniu 12.12.2017 r.za 1 litr oleju napędowego oraz za 1 litr benzyny – etyliny 95)  

b)  część stała ceny (stała kwota rabatu za 1 litr oleju napędowego oraz za 1 litr benzyny – 
etyliny 95)   

Cena ogółem brutto (a-b) za 1 litr oleju napędowego oraz benzyny – etyliny 95  
3. Podana przez Wykonawcę kwota rabatu zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia  

i nie będzie podlegała zmianie 
4. Podana cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową 

realizacją zamówienia. 
5. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy  

o zamówienie publiczne: PLN. 
6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze  
                            oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli  
                            przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający  
                            wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej   
                            ważnego 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 

A - Cena - 60% 
w tym:  

− cena brutto za olej napędowy – 55% 
− cena brutto za benzynę – 5%. 
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 60.  
 
Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru: 
 

                             cena najniższa za olej napędowy                              cena najniższa za benzynę 
Ocena oferty =  ----------------------------------  x 100 x 55%  +   ---------------------------- x 100 x 5% 
                          cena oferty badanej za olej napędowy                       cena oferty badanej za benzynę 
 
Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę). 
B – Termin płatności – 40% 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Termin płatności” wynosi 40. Termin 
płatności podawany jest w dniach w dwóch wartościach: 21 lub 30 przy czym:  

21 dni – 0 pkt 

30 dni – 40 pkt 

Uwaga: Oferta wykonawcy, który zaoferuje poniżej 21 lub powyżej 30 dni zostanie odrzucona 

Ocena łączna X= A + B 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów. 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
                           oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego     
Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej  
z postanowieniami SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik  
Nr 2 do SIWZ 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, w niniejszym postępowaniu 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

Rozdział XVI. 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 
Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  
                            postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują 

Wykonawcy, 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 niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
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5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. 
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Załącznik Nr 1 
 

                   ………………….. dnia …………….      

                                                   Miejscowość/data. 
…………………………               
/pieczątka Wykonawcy/ 

 
OFERTA 

na „Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach   
w 2018 r.” 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z: 

> Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
> opisem przedmiotu zamówienia, 
> istotnymi warunkami umowy, 
>  innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia, 

niżej podpisani, reprezentujący: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................................ 

Fax:................................................................................................................................................ 

e-mail:............................................................................................................................................. 

NIP: …………….......................................................................................................................... 

REGON: ....................................................................................................................................... 

Nr konta bankowego .................................................................................................................... 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:   TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić) 
oświadczamy, że: 

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty. 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego 
informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ: 

A. Cena: 
1) składniki ceny za 1 litr oleju napędowego: 

a) część ruchoma ceny (cena brutto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca w stacji paliw 

najbliższej siedzibie Zamawiającego w dniu ogłoszenia zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych tj. w dniu 12.12.2017 r.)                             ...................... zł brutto 

b) część stała ceny (stała kwota rabatu za 1 litr oleju napędowego)    ........................zł brutto 

Cena ogółem (a-b) za 1 litr oleju napędowego                                    ........................zł brutto       
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2) składniki ceny za 1 litr benzyny – etyliny 95: 

a) część ruchoma ceny (cena brutto za 1 litr benzyny – etyliny 95 obowiązująca w stacji 

paliw najbliższej siedzibie Zamawiającego w dniu ogłoszenia zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych tj. w dniu 12.12.2017 r.)                             ...................... zł brutto 

b) część stała ceny (stała kwota rabatu za 1 litr benzyny – etyliny 95)........................zł brutto 

Cena ogółem (a-b) za 1 litr benzyny – etyliny 95                                ........................zł brutto  

B. Termin płatności (21 lub 30 dni):  ……………… dni 

3. Oświadczamy, że oferowany olej napędowy oraz benzyna posiadają świadectwo jakości 
(atest). 

4. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w istotnych postanowieniach 
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/część zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić): 

 

Zakres powierzonych prac Firma Podwykonawcy 

 

 
 

 
6. Całodobowe miejsce odbioru paliwa na terenie Brus znajduje się przy ul. ................................... 

7. Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
     /podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy/ 

 

 

Wykaz załączników: 

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

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

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

n.  ............................................................... 
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 Załącznik Nr 2 
Istotne postanowienia umowy 

 
UMOWA NR ………….  

 

zawarta dnia ……………  w ……………… pomiędzy: 
  
Gminą Brusy reprezentowaną przez Pawła Woltera – Kierownika, Zakład Gospodarki 
Komunalnej, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy, NIP 5551921230, 
nazywanym dalej Zamawiającym 

a 
………………………………………………………………… zwanym dalej WYKONAWC Ą. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr ZGK 341-3/2017 została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Niniejszą umowę na „Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Brusach w 2018 r.”  zawiera się w wyniku dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego Nr ………… zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w okresie realizacji umowy olej 

napędowy w ilości nieprzekraczającej 39.500 litrów i benzyny – etyliny 95 w ilości 
nieprzekraczającej 500 litrów 

2. Wykonawca zapewnia możliwość codziennego całodobowego tankowania oleju napędowego 
oraz benzyny w miejscowości Brusy.  

3. Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia elektroniczne karty do bezgotówkowego 
rozliczania zakupu oleju napędowego i benzyny przez pojazdy będące w dyspozycji 
Zamawiającego (12 kart) umożliwiające również bezpłatny elektroniczny biling transakcji. 
Karty paliwowe zostaną wydane w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo 
wypełnionego wniosku do Wykonawcy. Elektroniczny biling transakcji dokonanych w danym 
okresie rozliczeniowym Wykonawca umieści na portalu internetowym oraz wyśle na wskazany 
przez Zamawiającego adres e-mail niezwłocznie po wygenerowaniu się faktury w systemie 
rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Koszty wydania duplikatu karty na skutek jej zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych 
danych lub uszkodzenia z winy użytkownika ponosi Zamawiający, zgodnie z cennikiem 
obowiązującym u Wykonawcy.  

5. Dostarczany olej napędowy i benzyna musi posiadać świadectwo jakości (atest). 
 

§ 3 
Termin realizacji umowy: w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

 
§ 4 

1. Wykonawca za dostawę stanowiącą przedmiot umowy otrzyma zapłatę zgodnie z ofertą złożoną 
do przetargu za cenę składająca się z ceny brutto obwiązującej na stacji paliw w chwili 
tankowania pomniejszoną o stałą kwotę rabatu, o którym mowa w ust. 3 i 5. 

2. Cena brutto obowiązująca w stacji paliw najbliższej siedzibie Zamawiającego  
tj. w Brusach w dniu ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych za 1 litr oleju 
napędowego wyniosła: ............ zł brutto (słownie:.................) i stanowi jedynie składnik ceny 
służącej porównaniu ofert oraz nie ma wpływu na rozliczenie transakcji bezgotówkowych. 

3. Stała kwota rabatu za 1 litr oleju napędowego wynosi: ...........zł brutto (słownie:............). 
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4. Cena brutto obowiązująca w stacji paliw najbliższej siedzibie Zamawiającego  
tj. w Brusach w dniu ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych za 1 litr 
benzyny – etyliny 95 wyniosła: .................brutto (słownie:..................) i stanowi jedynie 
składnik ceny służącej porównaniu ofert oraz nie ma wpływu na rozliczenie transakcji 
bezgotówkowych. 

5. Stała kwota rabatu za 1 litr benzyny – etyliny 95 wynosi: …. zł brutto (słownie: ………). 
6. 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 

7. Płatność za dostawę zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
…………. dni od daty sprzedaży przypadającej na ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego. 

8. Dane Nabywcy do faktury VAT: Gmina Brusy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach,  
ul. Bolta 10, 89-632 Brusy, NIP 5551921230. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w wykonaniu dostawy określonej  
      w § 2 niniejszej umowy w wysokości 1% wartości brutto miesięcznej dostawy za każdy dzień  
      opóźnienia. 
 2. Kara, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy przypadków awarii systemu obsługi, przyjęcia   
      paliwa na stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z terminem i parametrami jakościowymi 

Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego,  natychmiastowego rozwiązania umowy. 
2. Rozwiązanie z powodu niezgodności z parametrami jakościowymi wymaga jednokrotnej 

niezgodności potwierdzonej przez akredytowane laboratorium. W razie nieterminowej dostawy 
rozwiązanie umowy jest możliwe po bezskutecznym upływie terminu do zaniechania naruszeń 
wyznaczonym w doręczonym Wykonawcy wezwaniu. 

 
§ 7 

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej.  
2. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowienia pkt 1 są nieważne. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Zamawiający a drugi Wykonawca. 
 
 
 
 

Zamawiający:           Wykonawca: 
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Załącznik Nr 3 
 

ZAMAWIAJ ĄCY 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

ul. Bolta 10 

89-632 Brusy 

WYKONAWCA 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

        /nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo  
        miejsce zamieszkania i adres wykonawcy/ 
 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

„Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Brusach  w 2018 r.”  

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje: 

 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

WYKONAWCY.  * ) 
 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 Pzp. 

 

2. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWC Ę ŚRODKI SĄ 

WYSTARCZAJ ĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNO ŚCI W SYTUACJI, GDY 
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WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 P KT 13 I 14 

ORAZ 16-20 PZP. * ) 
 

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16-20 Pzp. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na 

podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na 

to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności: 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………… 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności) 

 

3. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZ Ą WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM 

MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH 

MOWA W  ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 PZP. * ) 
 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a 

ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp: 

1) ……………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………..……… 

3) ………………………………………………………………………………………..……… 

 

4. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZ Ą WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY 

WYKLUCZENIA.  * ) 
 

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy 

wykluczenia.  

1) ……………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………..……… 
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3) ………………………………………………………………………………………..……… 

4) ………………………………………………………………………………………..……… 

5) ………………………………………………………………………………………..……… 

 

5. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI 

WPROWADZAJ ĄCYCH W BŁ ĄD ZAMAWIAJ ĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU 

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAW NYCH 

DZIAŁA Ń. 
 

Oświadczam, że: 

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz 

że nie zataił tych informacji; 

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty; 

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

                                                                                                   (własnoręczny podpis) 

 

 

 

*)  Wypełnić tylko wówczas gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym 

przypadku przekreślić. 
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Załącznik Nr 4 
 
 

…………………………… 
…………………………… 

/nazwa wykonawcy/ 

 
INFORMACJA 

o grupie kapitałowej 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Brusach  w 2018 r.” informuję, że: 

 
� nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *) 
 

� należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu 
przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* ) 

 
 
 
 

…………………, …………………    .........…………………………………… 
  /miejscowość/         /data/       /podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)  
                   przedstawiciela (-li) Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 

* ) niepotrzebne skreślić 
 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. informację 
składa każdy z Wykonawców osobno. 
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Załącznik Nr 5 

 
Uwaga: załącznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika lub  

       w sytuacji określonej w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
     W razie potrzeby załącznik należy powielić. 

 
 

                  ………………….. dnia …………….      

                                                   Miejscowość/data. 
…………………………               
/pieczątka Wykonawcy/ 

 
Pełnomocnictwo 

  
 
Zarejestrowana nazwa firmy: 
 
................................................................................................................................................................  
 
Siedziba firmy: 

.......................................................................................................................................... 
 
w imieniu której działa/-ją/ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Do reprezentowania wykonawcy w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Brusach  w 2018 r.”  
 
w tym: 
� do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z przetargiem∗ 
� zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego∗ 

 
upoważnia się: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................  
 
 
 
                                                                                                                   …………………............................................ 
                                                                                                  (imię i nazwisko i podpis osoby /-ób/)  
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


