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Kod CPV – 09132100-4– benzyna bezołowiowa
09134100-8 – olej napędowy

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Dróg Powiatowych
ul . Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
NIP 889-13-32-356
TEL./FAX ( 0-54 ) 285 3501
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje :
3.1.Zamówienie obejmuje zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów i sprzętu
(kanistry) benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego
3.2. Tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie – ilość zależna od potrzeb
Zamawiającego - w stacji paliw Wykonawcy.
Orientacyjna ilość paliwa:
Olej napędowy

15 000 litrów

Benzyna bezołowiowa 6 000 litrów
Określona ilość paliwa jest ilością maksymalną , zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu
mniejszej ilości paliw co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
3.3. Wykaz sprzętu i pojazdów będących na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w
Radziejowie będzie stanowił załącznik do umowy ( ilość pojazdów i sprzętu może się zmienić
podczas obowiązywania umowy).
Wyceny należy dokonać wg cen obowiązujących w dniu 19.12.2011

Stacja paliw Wykonawcy usługi nie może być zlokalizowana dalej niż 5 km od siedziby
Zamawiającego.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA
UMOWY RAMOWEJ

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamawiający nie zamierza
zawrzeć umowy ramowej.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części
zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane
podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie
uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH , O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2012 do 31.12.2012.
8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone
przez Zamawiającego warunki tj.:
8.1. Wykonawca spełnia warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
8.2. Wykonawca spełnia warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w punkcie 9
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być
opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
9.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, warunków których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Warunek do spełnienia:

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Oświadczenie, że wykonawca
spełnia warunki określone w art.
22 ust.1 ustawy Pzp

Nr
załączn
ika do
SIWZ

1

W przypadku składania wspólnej oferty przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) warunki określone powyżej mogą być spełnione łącznie przez
składających wspólną ofertę
9.2. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, warunków których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Warunek do spełnienia:

1

Oświadczenie wg wzoru

Brak podstaw do wykluczenia z
postępowania

2

Aktualny odpis z właściwego rejestru, Wykonawca w stosunku do
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu którego nie otwarto likwidacji,
do rejestru, w celu wykazania braku nie ogłoszono upadłości
podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( załącznik 2b).

Nr
załączn
ika do
SIWZ

2a

------

2b

W przypadku składania wspólnej oferty przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców składających
wspólną ofertę.
9.3.Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części
zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane
podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie
uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty wspólnej powinien być załączony dokument ( pełnomocnictwo) wskazujący
pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców w postępowaniu.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 9.2. l.p. 2, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.bip.radziejow.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zdp@radziejow.pl
11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ
ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8) 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,
określonego w pkt. 16.1. niniejszej specyfikacji.
11.2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez
podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Pzp).
11.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmodyfikować treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
11.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Mariusz Stachura tel. (54) 285 3501
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

14.1. Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni.
14.2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

15.1.Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;
15.2. Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno
dokonywać nie dopuszczonych w specyfikacji zmian we wzorach druków);
15.3.Wzór oferty stanowiący dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi
być wypełniony przez Wykonawcę;
15.4.Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy
dołączyć dodatkowe strony;
15.5.Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z
wymogami specyfikacji;
15.6.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez
użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
15.7.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
15.8.Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
15.9.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofertę;
15.10. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi
spełnić następujące warunki:
- zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich występujących
wspólnie podmiotów i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem
podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych podmiotów
- wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
15.11. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje
się:
a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
b). osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie
pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie
oryginału lub potwierdzonej kopii.
15.12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust.1 Pzp);
15.13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
15.14. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy
i Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:
sprzedaż paliwa wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie
15.15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u Pzp;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
15.16. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być
wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1. Ofertę w zamkniętej kopercie Wykonawca składa w sekretariacie Zamawiającego ( pokój
409, IV piętro) lub przesyła na jego adres listem poleconym lub za zwrotnym poświadczeniem
odbioru do dnia 20.12.2011 do godz. 10 oo.
Przesłanie za pośrednictwem poczty lub instytucji kurierskiej uważa się za skuteczne jeśli oferta
dotrze do siedziby Zamawiającego w oznaczonym wyżej dniu do godz.10 oo
16.2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
składania ofert, o godzinie 10 05 w swojej siedzibie w sali nr 409, IV piętro.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT .
Wykonawca określi ceny jednostkowe ( za 1 litr ) na poszczególne rodzaje paliwa. Cena
powinna obejmować koszt wykonania wszystkich prac i opłat związanych z realizacją
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Przez cenę jednostkową brutto benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego rozumie się
średnią cenę (tj. cenę z dystrybutora) wyliczoną na dzień 19.12.2011. Do obliczania ceny
należy przyjąć cenę obowiązującą na stacji paliw, na której będzie realizowane
zamówienie.
Suma cen za poszczególne rodzaje paliwa będzie stanowić wartość oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny benzyny bezołowiowej i oleju napędowego
przez wykonawcę z uwagi na częste zmiany cen paliw w kraju, uwarunkowane trendami na
światowych rynkach produktów naftowych i polityką fiskalna państwa, czynniki te muszą być
niezależne od wykonawcy mające wpływ na zmianę ceny; przy czym nie podlega zmianie kwota
upustu udzielonego Zamawiającemu.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OBLICZENIA OFERT.

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
kryteriami i ich wagami:
1) cena

100 %

19.2. W kryterium „cena" zostanie zastosowany wzór:

ocena punktowa =

cena minimalna
-------------------------- x 100 %
cena badana

gdzie :
cena minimalna - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
cena badana - cena oferty badanej
Oferta z najniższą ceną brutto, uzyska maksymalną ilość punktów – 100 pkt
20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

20.1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp);
20.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
20.3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny,
terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp);
20.4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w
ustawie Prawo zamówień publicznych;
20.5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
20.6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć
ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.
21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

21.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby
wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny
ofert.
b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
d/ terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
21.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w art. 92 ust. 1 , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
21.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

23.1. Istotne postanowienia zawiera projekt umowy zał. nr 3
23.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
oferty w przypadku:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
2) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy skutkujące
niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.
23.3. Wszelkie zmiany wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Środki ochrony prawej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi , jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Sposób postępowania określony jest
Dziale VI środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie – zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. 180 do art. 198 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Skarga do sadu – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. 198a do art. 198g ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Radziejów, dnia 08.12.2011

Numer sprawy ZDP.272.8.2011/pn

Formularz ofertowy

Do Zarządu Dróg Powiatowych
w Radziejowie

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ....................................................................................................................................
Siedziba...................................................................................................................................
Nr telefonu / faks.....................................................................................................................
nr NIP ..................................................... nr REGON ...........................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż paliwa do pojazdów wg potrzeb
Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji za
cenę :
Cena brutto
Wartość brutto
L.p.
Nazwa asortymentu
Ilość
stacji paliw z dnia
(ilość x cena
J.m.
19.12.2011
brutto)
Benzyna bezołowiowa Pb
1
Litr
6 000
95
2

Olej napędowy ON

Litr

15000

Razem

Szacunkową wartość umowy ustala się na kwotę brutto …………….….. ….….………… złotych
(słownie: …………………………………………………………………..….……………………)
w tym należny podatek VAT w wysokości ………………………………….……….…… złotych
(słownie: ………………………………………………………………………..….………………)
2. Warunki płatności:
Należność za realizację przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto
Wykonawcy po 15 każdego miesiąca oraz po zakończeniu miesiąca w ciągu 14 dni od
otrzymania faktury VAT. Należność za miesiąc styczeń płatna będzie jednorazowo w terminie do
5 lutego .
3. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2012 do 31.12.2012.
4. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej
złożenia.
6. Zobowiązujemy się, że w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, za cenę proponowaną w ofercie.
7. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie* / przy pomocy podwykonawców
którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….....
Podpisano:
.........................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)

Do oferty załączamy :
1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej , odpis z właściwego rejestru wymieniony w punkcie 9.2.
2 .Oświadczenie wymienione w punkcie 9.1. SIWZ zał. nr 1
3.Oświadczenie wymienione w punkcie 9.2. SIWZ zał. nr 2a
4…………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................
Numer telefonu, faksu ..................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Sprzedaż paliwa wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy...............................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ...........................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Sprzedaż paliwa wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie
Oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję:
stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień
publicznych – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), nie podlega wykluczeniu z niniejszego
postępowania.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis wykonawcy

Załącznik nr 2b do SIWZ

Nazwa wykonawcy...............................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ...........................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH
W ZAKRESIE ART. 24 UST.1 PKT 2 USTAWYPRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Sprzedaż paliwa wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

oświadczam zgodnie do treści art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo
zamówień publicznych – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), że w stosunku do nas:
a) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*
b) po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, przy
czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*
* niepotrzebne skreślić

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis wykonawcy

U M O W A ZDP.272.8.2011/pn
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy :
Zarządem Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22
NIP 889-13-32-356 REGON 910870053
zwanym w dalszej treści Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. Zbigniewa Zajączkowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez :
1. Roberta Białkowskiego – Dyrektor Handlowy
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej oraz oleju
napędowego wg potrzeb Zamawiającego.
§2
1. Maksymalne ilości paliwa objęte umową oraz szacunkową wartość umowy ustaloną na
podstawie ceny obowiązującej w dniu 19.12.2011 r. stanowiącej podstawę wyboru oferty określa
tabela

L.p.

Nazwa asortymentu

1

Benzyna bezołowiowa Pb 95

litr

6 000

2

Olej napędowy ON

litr

15000

J.m.

Ilość

Cena brutto
stacji paliw z dnia
19.12.2011

Wartość brutto
(ilość x cena
brutto)

Razem
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania mniejszej ilości paliwa niż określono
tabeli, co uzależnione jest od jego bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań
statutowych.
3. Cena stacji paliw może ulegać zmianie w zależności od:
- podatków nakładanych na paliwa, czyli VAT i akcyza,
- ceny ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach,
- kursu walut,
- warunków na rynku krajowym, kształtowanych przez konkurencję,
- Zamawiający może żądać przedstawienia pisemnego uzasadnienia wzrostu cen paliw.
4. Szacunkową wartość umowy ustala się na kwotę brutto…………… złotych
(słownie złotych:……………………………)
w tym należny podatek VAT w wysokości ……………………. złotych
(słownie złotych: …………………………….)
zgodnie z Formularzem ofertowym z dnia …….12.2011

w

§3
Zamawiający odbierze paliwa do baków pojazdów i sprzętu będących w jego użytkowaniu
zgodnie z załączonym wykazem.

§4
Należność za realizację przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto
Wykonawcy po 15 każdego miesiąca oraz po zakończeniu miesiąca w ciągu 14 dni od
otrzymania faktury VAT. Należność za miesiąc styczeń płatna będzie jednorazowo w terminie do
5 lutego .
§5
W przypadku gdy przedmiot umowy, objęty zamówieniem nie spełnia parametrów jakościowych
lub ilościowych Wykonawca usługi zobowiązany jest do jego wymiany.
§6
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
§7
Każda zmiana postanowień ninieszej umowy wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§8
Umowa została zawarta na czas określony tj od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.
§9
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą
rozstrzygać polubownie . W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Prawa zamówień publicznych .
§11
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy
Zamawiający :

Wykonawca :

