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REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 59-500 ZŁOTORYJA
ALEJA MIŁA 2

Postępowanie Nr 02/DOS/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy o wartości zamówienia mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
Nazwa zadania:
„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Złotoryi”

Wspólny słownik zamówień:
09.13.21.00-4 – benzyna bezołowiowa,
09.13.41.00-8 – oleje napędowe,

ZAMAWIAJĄCY:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
59-500 Złotoryja, aleja Miła 2
tel. 76/ 87-83-137, fax 76/ 87-83-682,
email kp@rpk.pl,
www.rpk.pl

ZŁOTORYJA * LUTY 2019
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM
Zamawiającym jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Z

59-500 Złotoryja, aleja Miła 2
tel. 76/ 87-83-137,
fax 76/ 87-83-682,
email kp@rpk.pl,
www.rpk.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30, wtorek od 8.00 do 16.00.

II. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej także ustawą
PZP) – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1968 tekst jednolity).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa PZP,
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz.2477),
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2017 r., poz.2479)
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2018 r., poz 419
z późn. zm.),
6) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r., poz.798
z późn. zm.),
7) Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz.1830 z późn.zm.),
8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.zm.).
9) Zamawiający nie stosuje w postępowaniu procedury uregulowanej w art. 24 aa ustawy PZP, tzw.
„procedury odwróconej”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa ciekłego – oleju napędowego ON i benzyny
bezołowiowej Pb95, poprzez tankowanie bezpośrednio na stacjach paliw będących w dyspozycji
Wykonawcy, pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, z zapewnieniem bezgotówkowego
rozliczania transakcji z Wykonawcą który dysponuje stacjami paliw, za pomocą elektronicznej karty
paliwowej zabezpieczonej kodem PIN.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawę oleju napędowego ON w szacunkowej ilości – 182 500 litrów
Dostawę benzyny bezołowiowej Pb w ilości – 8 200 litrów
Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający
zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym
asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu
zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3.3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa w cenie
obowiązującej na danej stacji w chwili tankowania z uwzględnieniem rabatu Wykonawcy.
3.4. Szczegółowy wykaz pojazdów i osób posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do
podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów i osób
posiadających prawo do tankowania poprzez zmianę załącznika do umowy.
3.5. CPV:
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09134100-8 Olej napędowy
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3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot
zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w załączniku Nr 1 do SIWZ –
określone jako parametry graniczne.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1
pkt 7.

IV. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez Wykonawcę sukcesywnie w miarę potrzeb od dnia
01.04.2019 r. przez okres 24 miesięcy, tj. do dnia 31.03.2021 r. lub do wyczerpania kwoty wskazanej w
ofercie Wykonawcy (w zależności co nastąpi wcześniej).
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada :
− koncesję, o której mowa w art.32 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.755 z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym
zamówieniem,
2) ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
− dysponuje siecią stacji paliw umożliwiającymi całodobowy zakup wymaganego paliwa tj. oleju
napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 przez 7 dni w tygodniu, w tym musi wykazać, że posiada
co najmniej jedną taką stację paliw w granicach miasta Złotoryi i czynną całą dobę.
− Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2. 1) i 3)
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 5.3 niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
5.3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
1. Dodatkowo, w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
− w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne ((Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
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2.

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Zamawiający wskazuje na możliwość samooczyszczenia Wykonawcy zgodnie z przepisami art. 24 ust.8 i
9 ustawy PZP.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w SIWZ oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
1) do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VI. 6.1. pkt 1) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w rozdz. VI. 6.1. pkt.1) niniejszej SIWZ.
5) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby,
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w miejscu, o którym mowa w pkt 11.1 SIWZ.
W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie będzie
wymagane.
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zastosowanie mają przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje przepis § 8
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 6.1. , 6.2. ,6.3. lub 6.4. niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
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PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
6.7. W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320)
w zakresie objętym przepisem § 7 ust. 3 tego rozporządzenia.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których ustawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.

7.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.

7.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
7.4.

być składane na adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 59-500 Złotoryja al. Miła 2.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: kp@rpk.pl.

7.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VII. 5 niniejszej SIWZ.

7.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
– Pan Dariusz Spychała tel. (76) 87 83 225;
– Pan Jan Król tel. (76)87 83 137 w. 23.

7.11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
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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.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ i zawierającym treść odpowiadającą zakresowi tam wskazanemu;

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 6.1. pkt 1) – 4) niniejszej SIWZ; zaparafowany projekt umowy;
3) podpisane oświadczenie Załącznik Nr 7 do SIWZ – RODO
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W tym zakresie zastosowanie ma przepis art. 26
ust. 6 Ustawy PZP, zgodnie z którym Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3) Ustawy PZP, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) (Wykonawca wskaże link do strony internetowej);
5) koncesję, o której mowa w art.32 ust.1 pkt 4) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.755 z późn. zm) w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym
zamówieniem,
6) wykaz stacji paliw spełniających wymogi opisane w przedmiocie zamówienia, z podaniem adresu stacji
zlokalizowanej w Złotoryi – załącznik nr 6 do SIWZ.
10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

10.10.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.11.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.12.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

10.13.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
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zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.14.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.15.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.16.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi –
I piętro do dnia 11 marca 2019 r., do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z poniższym opisem:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 59-500 Złotoryja al. Miła 2
„Oferta w postępowaniu na dostawę paliw płynnych na potrzeby Rejonowego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi”
nr sprawy: 02/DOS/2019
Nie otwierać przed dniem 11 marca 2019 r. godz. 1130
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 59500 Złotoryja al. Miła 2 pok. Nr 5 w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 1130.

11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje
dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) nazwy oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny i wysokości rabatu wykazanych w ofertach.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
12.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.

12.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie
w niniejszej SIWZ.

z opisem

przedmiotu

zamówienia

oraz

wzorem

umowy

określonym

12.3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia
– poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

12.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
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12.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.6. W załączniku nr 2 (formularzu ofertowym) Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolejności: cen
jednostkowych brutto na dzień 6 marca 2019 r. na stacji Wykonawcy w Złotoryi za 1 litr oleju napędowego
ON oraz za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95, wartość brutto, należny podatek VAT oraz wartość netto
(prawidłowo wypełniona tabela w załączniku nr 2). Wykazana wartość brutto posłuży do oceny i wyboru
oferty.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium
(w %)

Liczba możliwych do
uzyskania punktów

1.

Cena brutto oferty

30

30

2.

Rabat (upust)

70

70

Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostaną obliczone według wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
P cena = -----------------------------------------------

x 30 = liczba punktów

cena brutto badanej oferty

Punkty za kryterium „Rabat (upust) ” zostaną obliczone według wzoru:
rabat (upust) badanej oferty
P rabat = --------------------------------------------------------

x 70 = liczba punktów

najwyższy oferowany rabat (upust)

13.2. Ilość punktów za kryteria zostaną zsumowane (P cena + P rabat) i będą stanowić końcową ocenę oferty.
13.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.
13.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

13.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
14.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
14.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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.

16.1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
16.2. Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy

o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy:
W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na
postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
2) Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Każda ze stron
umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się
do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3) Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
16.3. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i
obowiązków Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.
1)

XVII. Ochrona danych osobowych.
17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 59-500
Złotoryja al. Miła 2, adres e-mail: rpk@rpk.pl , tel.: 76 87 83 137.
17.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: kontakt@ido24.eu / adres do
korespondencji: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 59-500 Złotoryja al. Miła 2.

17.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

17.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej Ustawa PZP].
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17.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

17.6.

17.7.
17.8.
a)
c)
d)

17.9.
a)
b)
c)

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z
postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,
że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
18.1. Każdemu 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
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5
zdanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
a)
b)
c)
d)
e)

18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.

18.9.
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jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
18.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18.12. Szczegółowe postanowienia dotyczące Odwołania oraz skargi do Sądu znajdują się w Ustawie PZP Dział
VI „Środki ochrony prawnej”, art.179-198g Ustawy PZP.
Załączniki do SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Nr 2 – Formularz ofertowy
nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
nr 4 – Wzór umowy
nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
nr 6 – Wykaz stacji paliw
nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie RODO

Zatwierdzam

.………………….………………………

podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa paliwa ciekłego – oleju napędowego
ON i benzyny bezołowiowej Pb95 poprzez tankowanie bezpośrednio na stacjach paliw będących
w dyspozycji Wykonawcy, pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, z zapewnieniem
bezgotówkowego rozliczania transakcji z Wykonawcą za pomocą elektronicznej karty paliwowej
zabezpieczonej kodem PIN, sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia 01.04.2019 r. do dnia
31.03.2021 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Dostawę oleju napędowego ON w szacunkowej ilości – 182 500 litrów
- Dostawę benzyny bezołowiowej Pb w ilości – 8 200 litrów
Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający
zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym
asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu
zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa w cenie
obowiązującej na danej stacji w chwili tankowania z uwzględnieniem rabatu Wykonawcy.
4. Szczegółowy wykaz pojazdów i osób posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do
podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów
poprzez zmianę załącznika do umowy.
5. Przy obliczeniu ceny oferty należy zastosować ceny jednostkowe paliw obowiązujące na stacji Wykonawcy
w Złotoryi, wg stanu na dzień 6 marca 2019 r.
6. Zamawiający dokonywać będzie zakupu oleju napędowego dostosowanego do okresu dostawy tj. pory
roku i temperatury otoczenia w okresie letnim i zimowym, spełniającego wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz.1680 z późn. zm.) zgodnego z Polskimi i Unijnymi normami sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dokonywania zakupów paliwa w sieci stacji paliw
umożliwiających całodobowy zakup wymaganego paliwa tj. oleju napędowego ON i benzyny
bezołowiowej Pb95 przez 7 dni w tygodniu, w tym musi wykazać, że posiada co najmniej jedną taką
stację paliw w granicach miasta Złotoryi.
8. Dostawa paliw realizowana będzie:
a) w systemie bezgotówkowym, za pomocą elektronicznych kart paliwowych zabezpieczonych kodem
PIN, wydanych w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat), przez Wykonawcę dla wszystkich
osób uprawnionych do bezgotówkowego tankowania na stacji Wykonawcy zgłoszonych przez
Zamawiającego w trakcie trwania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
b) na terenie kraju, w sieci całodobowych stacji paliwowych czynnych przez 7 dni w tygodniu
honorujących wydane elektroniczne karty paliwowe Wykonawcy, sukcesywnie, poprzez tankowanie
pojazdów Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb,
ponadto:
a) bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa przez osoby
uprawnione do tankowania z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, daty i dokładnego czasu,
miejsca tankowania, ilości i rodzaju pobranego paliwa za pomocą elektronicznej karty paliwowej,
posiadającej kod PIN przypisany do poszczególnej osoby,
b) na kartach przypisanych do pojazdów będą zakodowane co najmniej następujące dane:
− nazwa użytkownika,
− imię nazwisko osoby uprawnionej do tankowania
− nr rejestracyjny pojazdu,
− nr karty paliwowej
− rodzaj paliwa.
9. Karta zawierać może więcej informacji lub tylko niezbędne dla identyfikacji pojazdu i użytkownika
umożliwiające kontrolę ilości pobranego paliwa.
10. Cena jaką zapłaci Zamawiający za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego
paliwa oraz ceny jednostkowej za 1 litr paliwa, obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu tankowania, z
uwzględnieniem zaoferowanego rabatu, na podstawie raportu zbiorczego załączonego do faktury.
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11. Raport zbiorczy transakcji będzie wykazem zbiorczym, usystematyzowanym wg kolejności dat tankowania
paliwa, zawierającym co najmniej następujące dane:
− daty i dokładny czas poszczególnych zakupów paliwa,
− numery rejestracyjne pojazdów,
− numery identyfikacyjnych kart, na które dokonano zakupu,
− ilość i rodzaj paliwa oraz kwoty na jakie dokonano zakupu,
− adresy stacji paliw na których dokonano zakupu paliwa.
Raport (rejestr) transakcji w cyklu od 1 do 15 i od 16 do ostatniego dnia w danym miesiącu
przedkładany będzie Zamawiającemu przy fakturze oraz w formie excel na adres e –mail (wskazany po
zawarciu umowy).
12. Rabat jaki zaproponował Wykonawca nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, chyba że
wysokość rabatu byłaby korzystna dla Zamawiającego i będzie odliczany od wartości brutto faktury.
13. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy do 21 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz ze zbiorczym raportem.
14. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zbiorczej obejmującej okresy
rozliczeniowe tankowania paliwa: od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
15. Wymagane są faktury w formie tradycyjnej papierowej. Forma elektroniczna dopuszczalna jest tylko jako
dodatkowa.
16. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do wskazania dostawcy paliw i podania źródła
informacji o cenach, w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli cen paliw.
18. Wykonawca wyda w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat), elektroniczne karty paliwowe,
niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od jej zawarcia.
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby elektronicznych kart paliwowych w przypadku
zwiększenia liczby pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
Karty Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie wydać w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia
takiego zapotrzebowania.
20. W przypadku zgubienia lub kradzieży elektronicznej karty paliwowej, Wykonawca dokona
natychmiastowego zablokowania karty po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego telefonicznie,
faksem lub e-mailem.
21. Wykonawca wyda niezwłocznie nową kartę paliwową w miejsce utraconej lub dokona wymiany karty
zniszczonej na nową na koszt Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od daty
zgłoszenia.
22. Wykonawca wyda niezwłocznie, bez dodatkowych opłat, duplikat karty paliwowej źle funkcjonującej z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
23. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
24. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
25. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet
realizowanej dostawy.
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Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

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

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A
Pieczęć Wykonawcy

Ja(My) niżej podpisany(i) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dane Wykonawcy:
NIP …………………….., REGON …………………………………, Tel. ………………………………, Faks …………………………
Osoba do kontaktu z Zamawiającym ………………………………… e-mail …………………………, tel. ………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawa paliw płynnych na potrzeby
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi składam(y) niniejszą ofertę.

Lp

Przedmiot
zamówienia

Ilość
[litrów]

Cena jednostkowa
brutto
na dzień 06.03.2019 r.

Wartość brutto
[zł]

[zł]
a

b

1.

Benzyna Pb 95

2.

Olej napędowy ON

c

d

cxd

8 200
182 500
Razem brutto
W tym podatek VAT
(23%)
Wartość netto

Łączna wartość netto ......................................... zł (słownie ............................................................
..........................................................................................................................................................)
Należny podatek VAT(……%) ………………….. zł.
Łączna wartość brutto ..........................................zł (słownie...........................................................
..........................................................................................................................................................)
Łączna wartość brutto służy do porównania ceny ofertowej.
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Oferowany rabat (upust) …………%. (wskazany rabat będzie obowiązywał przez cały okres realizacji
umowy).
Termin płatności faktury 21 dni od daty wystawienia faktury.
Cena oferty została skalkulowana na podstawie cen brutto z dnia 6 marca 2019 r. dla stacji (należy
podać nazwę i adres stacji): ……………………………………………………………………….………
a) cena jednostkowa (z VAT) benzyny bezołowiowej PB 95 …………. PLN,
b) cena jednostkowa (z VAT) oleju napędowego ON …………. PLN,
Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.
4. Zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się
w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
5. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie
…………….………………………………, tel. ………………………., e-mail ……………………………….
6. Oświadczamy,
że
zamówienie
wykonamy
sami*/część
zamówienia
zlecimy
podwykonawcom*. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres), tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wybór
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku należy wypełnić:
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………………………………… nazwa
(rodzaj) towaru lub usługi objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku)
będzie wynosiła ………………………………………………. PLN (stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)
8. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr
.......
9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... do........
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako
takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.
10. Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są
a) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
c) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
d) Załącznik nr 6 – Wykaz stacji paliw
e) Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie RODO
f) Koncesja………
g) KRS lub wskazanie strony www……………
h) ………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

..................................., dnia ……………................

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

(pieczątka i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja
Wykonawca:
………………………………………………………
…………………………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
……………………………………………..………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa paliw płynnych na
potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi (nazwa postępowania), prowadzonego przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia rozdział V (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………..…………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Zamawiający:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja
Wykonawca:
………………………………………………………
…………………………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
……………………………………………..………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi (nazwa
postępowania), prowadzonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi (oznaczenie
zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z

postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać

zasoby

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

……………………………………….
Wykaz stacji paliw
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Złotoryi
Oświadczam/my, że dysponujemy następującymi niżej wymienionymi stacjami paliw Zgodnie z warunkiem
udziału określonym w rozdziale V ust 2 pkt 2.3 SIWZ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co
najmniej 1 całodobową stacją paliw na terenie miasta Złotoryi

Lp.

Miejscowość i adres stacji

Ilość

Informacja
wskazująca
podstawę do
dysponowania
stacją

......................................................................................
( podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
(WZÓR UMOWY)

UMOWA Nr …………
W dniu ………… 2019 r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o. o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:
• Pawła Macugę – Prezesa Zarządu
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030576 Sądu Rejonowego we WrocławiuFabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS. NIP 694-10-00-426
a
…………………………………………………………………………………………………………….. wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………… pod numerem …………………,
numer NIP ……………………., zwanym dalej w niniejszej umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
• ………………….. – …………………
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu
nieograniczonego (postępowanie Nr 02/DOS/2019).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup i tankowanie paliw płynnych dla
pojazdów i sprzętu eksploatowanych przez Zamawiającego w ilości do: ……………… litrów benzyny
bezołowiowej 95 oktanowej i ……………… litrów oleju napędowego ON przez okres 24 miesięcy od dnia
1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 2 pkt.2.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy na rzecz Zamawiającego paliwa ciekłego – oleju
napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji
Zamawiającego, bezpośrednio na całodobowych stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy
czynnych przez 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji za pomocą
elektronicznej karty paliwowej zabezpieczonej kodem PIN.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie doświadczenie, urządzenia niezbędne do prawidłowego
wykonania niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami w RP zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z póź. zm.).
5. Wykaz stacji czynnych całodobowo i całotygodniowo będących w dyspozycji Wykonawcy, dołączony do
formularza ofertowego, wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.
6. Wykonawca oświadcza że legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem uprawnień do
wykonania przedmiotu umowy. Dokument uprawniający Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy
(koncesja) stanowi załącznik do umowy.
§2
1. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości zatankowanego paliwa
oraz ceny 1 litra obowiązującą na danej stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszoną o udzielony
rabat w wysokości ………..% .
Rabat wyliczany będzie od wartości brutto faktury, której ten rabat dotyczy.
2.

Łączne maksymalne wynagrodzenie za dostawę paliwa wynosi:
Wartość netto do kwoty ………………. złotych (słownie:…………………….… . złotych).
Należny podatek VAT(23%) ………………….. złotych.
Łączna wartość brutto ……………….. złotych* (słownie: ……………………
…………………………………………………. złotych). (* rabat zostanie udzielony przy każdej fakturze
wystawionej przez Wykonawcę)
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3. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca zobowiązuje się
zamieszczać na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiący integralną część faktury.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży
produktów i usług na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zbiorczej obejmującej okresy
rozliczeniowe tankowania paliwa: od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia
mniejszej ilości paliwa niż określona w § 1 niniejszej umowy.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. Nasz NIP 69410-00-426.
§3
1. Wykonawca wyda w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat) elektroniczne karty paliwowe niezwłocznie po zawarciu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia jej zawarcia, w ilości
wskazanej przez Zamawiającego w przekazanym w dniu zawarcia Umowy wykazie pojazdów.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na elektroniczne karty paliwowe, gdy
ulegnie zwiększeniu liczba samochodów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego w trakcie
trwania Umowy, Wykonawca wyda w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat) kolejne karty
paliwowe w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
3. W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikacyjnej karty paliwowej, Wykonawca dokona
natychmiastowego jej zablokowania po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego telefonicznie, faksem
lub e-mailem. Od momentu zgłoszenia utraty karty Wykonawca nie może sprzedawać paliwa na
podstawie utraconej karty. Od momentu zgłoszenia utraty karty Zamawiający nie odpowiada za sprzedaż
paliwa osobie posiadającej utraconą kartę.
4. Wykonawca wyda niezwłocznie nową kartę paliwową w miejsce utraconej lub dokona wymiany
zniszczonej na nową, na koszt Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
5. Wykonawca wyda niezwłocznie, w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat), duplikat karty
paliwowej źle funkcjonującej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie później niż w terminie 7
dni od daty zgłoszenia.
§4
1. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować ze strony Zamawiającego będzie:
Dariusz Spychała – specjalista ds. transportu.
2. Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza: …………………………
…………………………
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy wynikłej wyłącznie z winy
Wykonawcy w wysokości 5% stanowiącej maksymalną kwotę wynagrodzenia określoną w § 2 pkt.2.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy wynikłej wyłącznie z winy
Zamawiającego w wysokości 5% stanowiącej maksymalną kwotę wynagrodzenia określoną w § 2 pkt.2.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc w
przypadku, gdy jakość sprzedawanego paliwa będzie budziła zastrzeżenia Zamawiającego. Rozwiązanie
umowy w niniejszym trybie nie stanowi przyczyny żądania zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 1.
§6
W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
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2. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży
i Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz
warunkami SIWZ.
§9
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, strony są zobowiązane
dążyć do polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest polskie prawo procesowe i materialne.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony umowy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Strona 24 z 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR REFERENCYJNY SPRAWY: 02/DOS/2019

Załącznik Nr 5 do SIWZ
.....................................
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, którego przedmiotem jest „Dostawa paliw płynnych
na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi”
Nr sprawy : 02/DOS/2019
oświadczamy, że:
nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
z wykonawcą .......................................................................... W załączeniu przedstawiamy informację
i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie konkurencji.*
* - skreślić niewłaściwe

............................ dnia .................................

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Uwaga – oświadczenie w terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Oświadczenie należy
złożyć w miejscu, o którym mowa w pkt 11.1 SIWZ.

W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie będzie
wymagane.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
…………………………………….…………
(pieczęć wykonawcy /wykonawców)

Oświadczenie wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
nr
02/DOS/2019
„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Złotoryi”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w niniejszym

postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).

............................ dnia .................................

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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