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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Bezgotówkową dostawę paliw ciekłych:
benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do
pojazdów KZK GOP”
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1. ZAMAWIAJĄCY
Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21 A
40 - 053 KATOWICE
Telefon: 0 32 743 84 01
Telefax: 0 32 251 97 45
Strona internetowa: www.kzkgop.com.pl
Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny
bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP w ilości:
benzyna bezołowiowa (PB/95) – nie więcej niż 108.000 dm3 o liczbie oktanowej 95
w okresie obowiązywania umowy.
olej napędowy (ON) – nie więcej niż 16.000 dm3 w okresie obowiązywania umowy.
Paliwa winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. nr 216, poz. 1825 z późn. zm.), jak i określone przez polskie normy: PB
(PN-EN 228:2005), ON (PN-EN 590:2005).
Bezgotówkowy zakup paliwa winien odbywać się za pomocą dostarczonych
bezpłatnie Zamawiającemu elektronicznych kart paliwowych (szt. 19), na stacjach
paliw Wykonawcy. Karty paliwowe muszą posiadać kod przypisany do
poszczególnych pojazdów. W razie utraty karty, powinna nastąpić jej blokada w sieci
punktów sprzedaży.
3.2. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw Wykonawcy akceptująca elektroniczne karty
paliwowe, na której będą tankowane pojazdy Zamawiającego znajdowała się w odległości
do pięciu kilometrów od siedziby KZK GOP (Katowice ul. Barbary nr 21A).
3.3. Rozliczanie dostaw - zakupów na podstawie faktur VAT z odroczonym terminem
płatności.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Szczegółowe warunki rozliczenia za tankowanie paliwa zawiera umowa (Załącznik nr 2).
3.6. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień ): 09132100-4, 09134100-8.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający planuje realizację zamówienia publicznego w okresie:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, nie później niż od 15.01.2011
- zakończenie: do dnia 31 grudnia 2013 roku.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, na podstawie przedłożonych dokumentów wymienionych w pkt 6.1.i 6.2.
5.3. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp zostanie dokonana na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt 6.3. i 6.4.

6. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia Wykonawca winien złożyć:
6.1. Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (zał. 3a do
SIWZ).
6.2. Koncesję na prowadzenie sprzedaży paliw zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2006 r nr 89 poz. 625 z późn.
zmianami )
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca powinien złożyć:
6.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3b do SIWZ).
6.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.
Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca ten zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.

5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi przedstawić
dokumenty wymienione w pkt 6.3 i 6.4. SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 6.1. i
6.2. SIWZ Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści
umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
d) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, to Zamawiający będzie mógł przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażądać umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy, powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt
3 niniejszych Uwag.

7.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres
Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ).
7.2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, którego numer podany
jest w pkt. 1 niniejszej SIWZ, który uważa się za złożony w terminie, jeśli jego treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.
7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
7.4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
7.5. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
jest:
Inspektor Henryk Majnusz w godz. pomiędzy 7:30 a 14:30
tel. 0 – 32 743 – 84 – 60
fax. 0 – 32 251- 97 – 45
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
10.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10.3. Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
10.4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo
winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
10.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których
mowa w treści niniejszej SIWZ.
10.6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
10.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/
osób podpisującej ofertę.
10.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.9. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Zamawiającego – KZK
GOP, ul. Barbary 21 A, 40 – 053 Katowice wraz z dopiskiem „Przetarg
nieograniczony – Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych do pojazdów KZK GOP”
oraz „Nie otwierać przed dniem 30.12.2010 godz. 12.30.”. Koperta powinna również
zawierać adres Wykonawcy.
10.10. Oferta winna zawierać :
 wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)
Ponadto do oferty należy dołączyć:
 dokumenty wymienione w punkcie 6 SIWZ.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty należy składać do dnia: 30.12.2010 do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40 – 053
Katowice ul. Barbary 21 A, parter pokój 014 (Kancelaria).
11.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej, a
ofercie zostanie nadany kolejny numer.
11.3. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
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składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem
„ ZMIANA OFERTY”.
11.4. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wycofaniu ofert.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad
i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE
OFERTY”.
11.5. Oferty złożone po terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
11.6. Oferty zostaną otwarte dnia:30.12.2010 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
(jak wyżej)., trzecie piętro pokój nr 319.
11.7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny.
11.10. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający
przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie 14.8. i 14.9. SIWZ.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT.
12.2. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i powinna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
12.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
12.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą), z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
cena – 100%
Przy ocenie poszczególnych ofert członkowie Komisji Zamawiającego będą
posługiwać się skalą ocen od 0 do 100 punktów.
Ocena ofert wg kryterium ceny odbywać się będzie wg następującego przydziału
punktów:
Każdy z członków komisji przetargowej, którzy będą dokonywać oceny ofert, przyzna
ofercie z najniższą ceną (Cn) 100 punktów.
Oferta z ceną najniższą (Cn)
100 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert przyznawane będą wg wzoru:
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XOB =

Cn
x 100 pkt
C OB

XOB – ilość punktów dla oferty badanej
COB – cena badanej oferty
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, to jest ofertę z największą ilością
punktów spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców
niewykluczonych z postępowania.
13.2. Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie
mogą zaoferować cen wyższych niż podane w złożonych ofertach.
13.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

14.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
14.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem pkt 14.3. O miejscu
i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
14.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 14.2, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
zostanie złożona jedna oferta.
14.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu w wyznaczonym
terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy. Jeżeli Wykonawcą będzie
osoba fizyczna, przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
przedstawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Nie
podanie danych, o których mowa powyżej uznane zostanie jako uchylanie się
Wykonawcy od zawarcia umowy.

15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. WZÓR UMOWY
Wzór umowy w sprawie zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki będące integralną częścią SIWZ:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy zał. nr 1.
2 Wzór umowy zał. nr 2.
3a.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
3b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
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Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………….
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Regon:..........................................................
NIP:...................................................................

Nr tel.:..........................................................
Nr faxu :.......................................................

KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY
GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na bezgotówkową
dostawę paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP:
1. Oferujemy dostawę paliw ciekłych do pojazdów Zamawiającego wg poziomu cen z dnia
27.12.2010 na stacji paliw znajdującej się w odległości do 5 km od siedziby KZK GOP,
tj. przy ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Katowicach i akceptującej elektroniczne
karty paliwowe za cenę:

L.p.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

A
1.

Cena za wykonanie
Dostawy
Brutto zł W tym
VAT zł
C
D

B
Dostawa PB/95 – cena brutto za 1 dm3 w dniu 27.12.2010
obowiązującej na stacji oddalonej od Zamawiającego do 5 km
..,….. zł/dm3 x 108 000 dm3
………
3
2. Dostawa ON – cena brutto za 1 dm w dniu 27.12.2010
obowiązującej
na stacji oddalonej od Zamawiającego do 5 km
..,….. zł/dm3 x 16 000 dm3
3. Łączna wartość brutto dostawy ( Suma wierszy 1 i 2 w kolumnie
C i D)
4. Upust od łącznej wartości brutto dostawy …. % w zł
5. OSTATECZNA WARTOŚĆ ( wartość brutto dostawy-wiersz 3
pomniejszona o udzielony upust-wiersz 4 ):
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.
Otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze
wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
Akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czas związania
ofertą.
Akceptujemy warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej oferty są :
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
c. Koncesja na sprzedaż paliw.
d. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
e. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli dotyczy Wykonawcy).
Oferta została złożona na ….... kolejno ponumerowanych stronach.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

..............................., dnia ...............................

….………………………………………………
pieczęć(-cie) i podpis(-)y osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

UWAGA:
W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać wartość całej dostawy paliwa wg
poniższego schematu:
Do obliczeń ceny dostawy należy ceny podać do dwóch miejsc po przecinku:
cena 1 dm3 benzyny bezołowiowej PB/95 brutto w zł/ dm3 (kolumna B wiersz 1.)
cena 1 dm3 oleju napędowego ON brutto zł/ dm3 (kolumna B wiersz 2.)
łączna wartość całej dostawy benzyny bezołowiowej PB/95 i oleju napędowego ON
brutto zł (kolumna C i D wiersz 3.)
oferowany upust od łącznej wartości całej dostawy benzyny PB/95 i oleju
napędowego ON - ........ % ( wiersz 4.)
ostateczna łączna wartość dostawy benzyny PB/95 i oleju napędowego ON po
uwzględnieniu upustu w zł ( kolumna C i D wiersz 5.)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr DO/ /PZ/ /2010 - PROJEKT
zawarta w dniu . . . grudnia 2010 r. w Katowicach pomiędzy :
Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
.........................................................................
z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
reprezentowaną/ym przez:
.........................................................................
zwaną/ym dalej Wykonawcą.
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759 z późn. zm.).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny
bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP w ilości:
- nie większej niż 108.000 dm3 benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95;
- nie większej niż 16.000 dm3 oleju napędowego;
w okresie do dnia 31.12.2013 roku, lub do wykorzystania kwoty przeznaczonej na
realizację zamówienia określonej w § 3 ust. 1, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, na
zasadzie bezgotówkowego tankowania paliw ciekłych do zbiorników pojazdów
Zamawiającego.
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§2
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się tankować paliwo do pojazdów Zamawiającego opisanych
w Załączniku nr 1 (wykaz pojazdów) do Umowy. Zmiana Załącznika nr 1 przez
Zamawiającego nie wymaga aneksu do Umowy.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu nieodpłatnie elektroniczne karty paliwowe na każdy
pojazd w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy lub zmiany Załącznika nr 1.
3. Wykonawca daje gwarancję odpowiedniej jakości dostarczonego paliwa, zgodnie
z obowiązującymi polskimi normami.
4. Wykonawca prowadzi szczegółowy wykaz tankowań z podaniem numeru
rejestracyjnego tankowanego pojazdu, daty i godziny tankowania, ilości zatankowanego
paliwa.
5. W związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Wykonawca nie otrzymuje prawa
wyłączności na dostawę paliw dla Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w gotowości do zatankowania pojazdów
Zamawiającego przez 24 godziny na dobę.
§3
WARTOŚĆ UMOWY
1.

Strony uzgadniają, że dostawa paliw ciekłych odbywać się będzie sukcesywnie do kwoty
nieprzekraczającej wartości brutto dostawy wynikającej z oferty …………………. zł
(słownie: .…………………………………. złotych) wraz z należnym podatkiem od
towarów i usług VAT. .
2. Zapłata za pobrane paliwa ciekłe odbywać się będzie według cen detalicznych
obowiązujących w dniu zakupu paliwa na danej stacji paliw, pomniejszonych o stały
procentowy upust zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że rozliczanie za tankowanie paliwa nastąpi dwukrotnie w miesiącu, na
podstawie faktur wystawionych za dwa okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-go i od 16go do ostatniego dnia danego miesiąca, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Należność Wykonawcy zostanie przelana na jego konto w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem
otrzymania faktury przez Zamawiającego na 4 dni robocze przed terminem płatności.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
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2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy , gdy:
a) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub zaprzestanie działalności,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy , jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni
od upływu terminu zapłaty faktur określonego w Umowie,
b) Zamawiający nie przeprowadza tankowania swych pojazdów na stacji benzynowej
Wykonawcy przez okres co najmniej 1 miesiąca,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
4. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia
jej warunków, w szczególności w przypadku niedotrzymywania warunków
jakościowych paliw.
5. Umowa wygasa z chwilą nabycia maksymalnej ilości paliw określonych w §1 ust.1.
§7
Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się właściwe przepisy prawa, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 – Wykaz pojazdów służbowych KZK
GOP.
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§ 11
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 3a do SIWZ

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkową dostawę paliw ciekłych:
benzyny bezołowiowej

i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP (Nr sprawy: ZP/DO/10/PZ/49

/10) niniejszym oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy

Numer sprawy: ZP/DO/10/PZ/49/10
Załącznik Nr 3b do SIWZ

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkową dostawę paliw ciekłych:
benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP (Nr sprawy:
ZP/DO/10/PZ/49/10) niniejszym

oświadczam/y, że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

