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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa
www.zgkim.ilowa.pl, e-mail: zgkim@ilowa.pl
TEL. (68) 3774415; FAX (68) 3774422,
NIP 924-000-41-95
godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 1579).
Nazwa zadania - „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Iłowej na 2018”

KOD
CPV:

09132100-4
09134100-8

Zatwierdzam:
Józef Brzezicki

Iłowa, dnia 04 GRUDZIEŃ 2017 r.
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ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1)
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mający swoją siedzibę w Iłowej przy ulicy
Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, tel. (68) 3774415; Fax (68)3774422,
e-mail: kierownikzgkim@ilowa.pl, reprezentowany przez Józefa Brezickiego – kierownika
zakładu i Małgorzatę Kępka – główna księgową.
2)
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579) zwanej w dalszej części „ustawą”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podstawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – Dz.U. 2017 poz.
1880
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej
części „specyfikacją” lub SIWZ:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 1579).
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz. 1126)
c) 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. 2015 r., poz. 2254)


3)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa paliw płynnych
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 r.” w podziale na

Zadanie 1: benzyna bezołowiowa 95 w ilości 1400 litrów
Zadanie 2: olej napędowy w ilości 28000 litrów
Dostawy dla zadania 1 i 2 będą realizowane na zasadzie:
a) doraźnych tankowań do zbiornika pojazdów i maszyn na stacji paliw Wykonawcy
zlokalizowanej na terenie gminy Iłowa, woj. lubuskie
b) doraźnych tankowań do kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu) na stacji paliw
Wykonawcy zlokalizowanej na terenie gminy Iłowa, woj. lubuskie
 Dostawy odbywać się będą w transakcjach bezgotówkowych.
 W przypadku niezrealizowania zakupu ilości paliw określonych w p. 1 Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
 Przedmiot zamówienia winien odpowiadać normom:
- PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej
- PN-EN 590 dla oleju napędowego.




Do paliw wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe określone w
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 r., poz. 1680)
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Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
09134100-8 – olej napędowy
4)
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5)
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ramach zamówienia
6)
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, przewidującej odmienny niż
opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
7)
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
8)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
2. Zgodnie z artykułem 22a ustawy, w sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX
specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.
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8a)

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy.

9)
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ –
WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – wg
wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez
każdego wykonawcę.
2. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.


Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 16 p. 7 i 8 SIWZ, o ile ofertę składa
pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców
ubiegających się wspólnie.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej,
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i
oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
10)
WYKONAWCY ZAGRANICZNI
W przypadku Wykonawców zagranicznych ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.
1126).

1.

2.

11)
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY WSPÓLNEJ ( ŁĄCZNA)
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących
w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego
podmiotu i spełniać następujące wymagania:
Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielnie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z oferta.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do
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3.
4.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać wymagania
określone w n/n specyfikacji.
Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich
współpartnerów.
12)
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem.
W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z
raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego).
W przypadku błędnie podanego numeru telefonu, faxu lub braku komunikacji z Wykonawcą
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem.
Adres do korespondencji z zamawiającym, dla dopuszczalnych form porozumiewania się
wymienionych w p. 1, są zamieszczone w pkt I niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz droga
elektroniczną.

13)
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zbigniew Irski – specjalista ds. komunalnych
14)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium.
1.
2.

3.
4.

15)
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
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.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w p. 2 nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

16)
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. Oferta może mieć również postać wydruku komputerowego.
5. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty dokumentami była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony. Wszelkie poprawki w tekście oferty zaleca się aby były parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
6. Ofertę stanowi załączony do SIWZ wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY – załącznik
nr 1” wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami, oraz drukami sporządzonymi przez Za-
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mawiającego. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zawartą na formularzach załączonych do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść
winna być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.
7. Ofertę (formularz ofertowy wraz z załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego
rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania.
Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem
lub pieczęcią imienną.
8. Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika
(lidera-Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego.
Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kopii
dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty.
Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
(zgodnie z Dz. U. 2016, poz.1126 - §16 pkt.1).
10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepi –
sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być powinny one być umieszczone
w osobnej, wewnętrznej kopercie oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZED
SIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,
*

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr
153 Poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

17)
MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na
2018” nie otwierać przed 28 grudnia 2017 r. godz. 1200
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Miesz-
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kaniowej ul. Żeromskiego 25 68-120 Iłowa (sekretariat)
2. Termin składania ofert upływa dnia: 28 grudnia 2017 o godz. 11:00.
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie
wydany dowód wpływu oferty zawierający odcisk organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby
przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.
4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenia jej w
niewłaściwym miejscu.
6. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 28 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego
tzn. w ZGKiM (gabinet kierownika)
7. Podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogę być
one udostępnione.
8. Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje z
otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom , którzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.
9. Zmiany - wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje
o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom,
co
składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA
OFERTY”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać
ofertę z postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca
składania ofert oświadczenia wykonawcy przed terminem składania ofert.
18)
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY .
1. Cena oferty zamówienia powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w
PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie
2 . Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z jego opisem.
3. Oferowany rabat nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy.

19)
INFORMACJE O WALUCIE, W JAKIEJ MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: ROZLICZENIA
Pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
20)
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
Lp.
1.

Opis kryteriów oceny
Cena oferty

Znaczenie
100%
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tj. cena brutto za paliwo (benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy) obowiązująca na stacji
paliw Wykonawcy na dzień 1.12.2017 r. pomniejszona o wartość rabatu wyrażonego w
złotych polskich, wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ
Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert
nieodrzuconych, złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami oceny:
Najniższa wartość brutto za całość zamówienia – 100%.
Oferta, która przedstawi zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z oferowaną ceną. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie
najniższa.
3 Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców
zgodnie z art. 92 ustawy. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
21)
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączna punktację;
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;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt. 1a), na stronie internetowej BIP ZGKIM w Iłowej
(http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgkimilowa/) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie – tablica ogłoszeń.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, (jeżeli było ono wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
5. Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentów
potwierdzających, że osoby podpisujące ofertę i osoby, które będą podpisywać umowę, mogą
występować w obrocie prawnym i ich podpisy mają moc wiążącą w przypadku nie złożenia
jej wraz z ofertą.
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6. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający żądać będzie, przed zawarciem umowy, przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, w przypadku nie złożenia jej wraz z ofertą..

22)
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
W/w informacje zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ
23)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
1.

24)
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SPECYFIKACJI
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, kierując swe zapytania na piśmie lub faksem na adres
Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa
tel. (68) 3774415; fax. (68) 3774422
1. Zamawiający jest obowiązany udzielić 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w p. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w p. 2.
4. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie
internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim
przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie
treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania
doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Iłowej. Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część.
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7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na
stronie internetowej BIP ZGKIM w Iłowej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgkimilowa/).
8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
10. Jeżeli zmiana treści będzie istotna Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
11. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informacje o zmianach w swojej siedzibie.
25)
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej
wymienionych przypadkach:
1.1 ZMIANY OGÓLNE
Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.
1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i
usług (VAT).
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.
2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
26)
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
27)
ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek wynikających z art. 89 ustawy
28)
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przesłanek wynikających z art. 93 ustawy.
29)
UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
30)
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
nie dotyczy
31)
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZA POMOCĄ AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie będzie korzystał z zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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32)
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami
określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015,
poz. 2164 ze zmianami) , jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i uznana została przez Zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych
ofert w niniejszym postępowaniu.
33)
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
34)
PODWYKONAWSTWO
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Podwykonawcom wykonania przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
35)
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy
36)
INNE POSTANOWIENIA
Sprawy nie określone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Iłowa, dnia 4 GRUDNIA 2017 r.
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.........................................., dnia ................................

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
ZGKiM
ul. Żeromskiego 25
68 – 120 Iłowa
e-mail: zgkim@ilowa.pl
tel. (68) 3774415, fax (68) 3774422,
NIP 924-000-41-95
WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): ...................................................................................................
Właściciel: ...............................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................
Powiat: …………………………………………………………….
Województwo: .........................................................................................................................
NIP/REGON: ..........................................................................................................................
Nr kierunkowy tel./fax: ……………………………………………
Internet www/ e-mail: ..............................................................................................................
upełnomocniony przedstawiciel:..............................................................................................
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na
2018”
składamy niniejszą ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, za cenę:
Zadanie 1 – benzyna bezołowiowa 95
......................... zł brutto/ 1 litr (obowiązująca w dniu 1 grudnia 2017 r.)
minus rabat w wysokości ...............zł/l x 1400 litrów = ………………………………zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………);
Zadanie 2 – olej napędowy
......................... zł brutto/ 1 litr (obowiązująca w dniu 1 grudnia 2017 r.)
minus rabat w wysokości ...............zł/l x 28000 litrów = ………………………………zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………);
ŁĄCZNY KOSZT REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY WYNOSI BRUTTO
(zadanie 1 + zadanie 2) …………………………………zł
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(słownie: ……………………………………………………………………………)
 Oświadczam, że cena podana w ofercie jest ceną obowiązującą na dystrybutorze w dniu 1
grudnia 2017 r. pomniejszona o rabat i służy do porównywania ofert.
 Zmiana ceny może być spowodowana jedynie zmianą ceny na stacji paliw Wykonawcy w
dniu wydania paliwa Zamawiającemu. Cena nie może się znacznie różnić od innych
krajowych dystrybutorów paliwa.
 Termin wykonania zamówienia oferujemy zgodne z zapisami przedstawionymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
 Akceptujemy wskazany w specyfikacji termin związania ofertą.
 Dostawa paliwa dokonywana będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
na stacji paliw zlokalizowanej w gminie Iłowa, ul. …………………………………………
Na ……….. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty
Na potwierdzenie spełniania warunków do oferty załączamy:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz.U.
Nr 88, poz. 553 z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.
………………………………………... dnia ……………………………
……………………………………………………………………
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy
lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y
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Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
O ŚWIAD C ZE N I E
o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. 2017 r. poz. 1579)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na
2018”
Ja/my (imię nazwisko).............................................................................................................
zamieszkały............................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)..........................................................................................
….............................................................................................................................................
oświadczam/my, że:
1) Posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadam (y) wiedzę i doświadczenia.
3) Dysponuję (my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………………………………………... dnia ……………………………

…………………………………………………………………….
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu oraz podpis/y
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Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

O ŚWIAD C ZE N I E
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach
określonych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na
2018”
Ja/my (imię nazwisko)...........................................................................................................................
zamieszkały............................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam/my, że:
nie podlegam (y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 ze zmianami)

………………………………………... dnia ……………………………

…………………………………………………………………….
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu oraz podpis/y
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Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Istotne dla stron postanowienia umowy
zawarta w …………………………… ….. r. w Iłowej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, NIP 924-000-41-95 w imieniu, którego
działa:
1. Józef Brzezicki – kierownik zakładu
2. Małgorzata Kępka – główna księgowa
zwanym dalej Zamawiającym
a firmą:
......................................................................
z siedzibą:
.....................................................................
wpisaną do ................................. pod nr ................................
NIP ....................................
REGON ..............................
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. ..........................................
została zawarta umowa o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP.272.22.2012).
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostawy paliw płynnych:
Zadanie 1 - Pb 95 w ilości 1400 l
Zadanie 2 - ON w ilości 28000 l
2. Dostawa paliwa dokonywana będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na
stacji paliw zlokalizowanej w Gminie Iłowa przy ul. ………………………………..
- bezpośrednio do zbiornika pojazdów i maszyn Zamawiającego:
 Samochód marki VW T-4
- o nr rej. FZG 33151
 Samochód marki VW T-4
- o nr rej. FZG W667
 Samochód marki STAR 1142
- o nr rej. ZNS 1061
 Ciągnik rolniczy
- o nr rej. FZG V320
 Ciągnik rolniczy
- o nr rej. FZG V834
 Ciągnik rolniczy
- o nr rej. FZG V256
 Ciągnik rolniczy
- o nr rej. ZGX 959C
 Ciągnik rolniczy(Kubota)
- o nr rej. FZG 39 VX
 Koparko – ładowarka
- o nr rej. ZGX 969C



Podnośnik koszowy Nissan Cabstar

- o nr rej. FZG 19701

Miniładowarka (Weidemann)
nie wymaga rejestracji
- do kanistra w przypadku paliwa przeznaczonego dla sprzętu mechanicznego.
3. Do odbioru paliwa określonego w ust. 2, Zamawiający upoważnia na stałe niżej wymienionych
pracowników:
- .......................................................
- .......................................................
4. Szacowana wartość umowy ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi łącznie: …………………………….. zł brutto

ZGKIM-372-1/17-ZI
dla zadania 1 ……………………. zł brutto (słownie ……………..………………………………zł)
dla zadania 2 ………………….…. zł brutto (słownie …………………………………………… zł)
5. Z tytułu niezrealizowania zakupu ilości paliw określonych w ust.1 Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży paliwa w każdy dzień tygodnia
przez całą dobę.
2. O wszelkich ewentualnych przerwach w pracy stacji paliw, z wyłączeniem przerw na napełnianie
zbiorników, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
§3
Rozliczenia za sprzedawane paliwa dokonywane będą wg aktualnych cen na danej stacji paliw w dniu
wydania paliwa z zastosowaniem rabatu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w wysokości:
- benzyna bezołowiowa 95
rabat w kwocie ……… zł
- olej napędowy
rabat w kwocie ……… zł
§4
1. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość pobranego przez Zamawiającego paliwa określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy.
2. Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo za okresy dwutygodniowe ( 2 razy w miesiącu), na
podstawie faktur z załączonymi zestawieniami zbiorczymi wydanego paliwa.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT po 15 dniu miesiąca i w ostatnim dniu miesiąca za faktycznie pobrane paliwo w danym miesiącu.
4. Do każdej z faktur, o których mowa w ust. 3 Wykonawca dołączy zestawienie zawierające informacje:
- data zakupu
- cena zakupu w dniu pobrania
- rodzaj pobranego paliwa
- ilość pobranego paliwa
- nr rejestracyjny pojazdu lub zapis sprzęt
- nazwisko pobierającego i jego podpis.
- wysokość udzielonego rabaty w kwocie.
5. Płatność faktur następować będzie z konta Zamawiającego, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktur i zestawień, o których mowa
w ust. 4.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynikającą z faktury.
§5
1. Umowę zawiera się na czas określony:
a) Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień
1 stycznia 2018 r.
b) Termin zakończenia umowy ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym
w przypadku:
a) niewłaściwej jakości paliwa,
b) braku paliwa na stacji paliw,
c) gdy Wykonawca naliczy cenę za pobrane paliwa różniącą się znacznie od ceny paliw innych ogólnokrajowych dystrybutorów.
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnie-
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3.

1.

2.

3.

niu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości 10% całkowitej
przewidywanej wartości brutto przedmiotu umowy równej cenie oferty, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10 % całkowitej przewidywanej wartości brutto przedmiotu
umowy równej cenie oferty w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń przewyższających wysokość kar
umownych.
§7

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi atesty, certyfikaty lub inne dokumenty
potwierdzające jakość określonej partii towaru.
§8
1. m
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami powyższej umowy jest
Sąd Rejonowy w Żaganiu.
§9
Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy trzy dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

