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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

dla zamówienia publicznego  
„Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2012 roku” 

 
I. Zamawiający: Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy 
    Adres: ul. 6 – Stycznia 1, 63-820 Piaski 
    Telefon: 0-65/573-19-030 
    Faks: 0-65/573-19-049 
    NIP: 6961750389 
    REGON: 411050563 
    Godziny pracy: poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 715-1515   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:     
     Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach  
     wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29  
     stycznia 2004 r. ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późń. zm.) 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
    1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw do sprzętu, samochodów służbowych Urzędu  
    Gminy Piaski oraz jednostek OSP Gminy Piaski  w 2012r.  
    Szacunkowe ilości do pobrania w 2012r. – sukcesywnie w ciągu całego roku 
    ON – 29 000 l 
    Pb-95 – 1500 l 
    Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 09134100-8, 09132100-4 
    Tankowanie bezpośrednio z dystrybutora do zbiorników w pojazdach w miejscu      
    garażowania w Piaskach lub na stacji benzynowej w miejscowości Piaski,                             
    2-3 razy w tygodniu w godz. 700-800 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
    W przypadku zmiany cen oleju napędowego, etyliny przez producenta  
    zaopatrującego, Wykonawcę obowiązywać będzie aktualna cena detaliczna  
    pomniejszona o proponowany opust cenowy 
    2. Wymagania stawiane wykonawcy: 
    a/ wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zadania, w tym i za przebieg oraz    
       terminowe wykonanie zamówienia 
    b) wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i   
       jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia 
    c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji przy realizacji zobowiązań umowy 
    d) ustalenia i decyzje dotyczące zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z  
        ustanowionym przedstawicielem wykonawcy 
    e) określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych     
        ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia 
    f) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę  
        podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 
 
IV. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające, umowa ramowa,  
      dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 



4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie                    

z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
 

V.  Podwykonawcy:  
        Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której  
        wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.    
                
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
       warunków:   
 VIIa. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają     
           następujące warunki, dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ( jeżeli wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niżej wymieniony dokument składa 
każdy z nich) 

      Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: 
a) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie do oferty ( potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem kserokopii ) koncesji  

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór 
stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  . 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia ( w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie ) 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:  

        a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  
           22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór  
           stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  . 
   3.   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
         wykonania zamówienia ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o  
         udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie ) 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:  
         a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  
             art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór  
             stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
   4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej ( w przypadku wykonawców wspólnie    
        ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie ) 
        Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży:  
     a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  
        22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór  
        stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  
   zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,   

         niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w  
         takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował  

     zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym  



         celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

    6.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów    
      dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,    
    może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie  

         opisanego przez zamawiającego warunku. 
    7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  

     ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b    
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający  

      żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów     
      wymienionych w pkt. VIIb pkt. 1 ppkt a) – b) 
 8.   W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i4  
      zawierających dane przedstawione w walutach obcych, Zamawiający jako kurs   

   przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego podany w Rozporządzeniu Prezesa  
      Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku  

   do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z  
      dnia 30 grudnia 2009r. Nr 224, poz. 1796 ) 

   VIIb. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą    
              brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  
     zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca   
     złoży następujące dokumenty ( jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie  
     zamówienia niżej wymienione dokumenty składa każdy z nich ) 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowiący załącznik nr 3 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

b) 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, wystawionego 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. 

   Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w    
   oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz  
   informacji zawartych w treści tych dokumentów.     
 
VIII. Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w   
         celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
      1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

       2) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem publicznym 
       3)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  
            22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór  
             stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   
       4)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowiący załącznik nr 3 do  
            Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
       5) Pełnomocnictwo – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o  
            udzielenie zamówienia  
      2.  Wyżej wymienione dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii  
          poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz z datą, pieczęcią i    
          podpisem osoby uprawnionej  



     W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
     w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust.  2 i 3 rozporządzenia Prezesa  
     Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  
     może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  
     składane ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817 ), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio  
     wykonawcy lub tych podmiotów SA poświadczane za zgodność z oryginałem przez  
     wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  
     notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia  
     dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

           Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej  
           notarialnie. 
       3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  
           polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych  
          dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu  
          międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane   

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
    Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma  
    siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że : 
a) nie otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

         Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  
          miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje  
         się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  
         organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  
         gospodarczego, odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym  
         Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
     5. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii  
         potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z  
         dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku stwierdzenia, że przedstawione  
         kopie dokumentów są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich  prawdziwości,  
         Zamawiający będzie żądać od oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie  
         potwierdzonej kopii.          
        Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem      
        informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 
     6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych – dokumenty niejawne,  
         zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez  
         siebie sposób. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z  
         wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych  
         przez składającego ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów,  
         których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym. m.in. z zapisu art. 86 ust. 4  
        ustawy Prawo zamówień publicznych. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja  
        Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym  
        uczestnikom postępowania na ich wniosek  
 



IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
       przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
       do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :  
     Witold Furmaniak – inspektor ds. zamówień publicznych tel. 65 5719030 wew. 28  
     Sposób porozumiewania się : 

a)  za pomocą poczty, 
b)  faksem 65 5719049. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa  
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono 
SIWZ, oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej www.bip.piaski-wlkp.pl, bez 
ujawnienia źródła zapytania.  

 
X. Wymagania dotyczące wadium: - Zamawiający nie pobiera wadium   
 
XI. Termin związania ofertą: 

1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XII. Opis sposobu przygotowywania ofert:     

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę. 
2. Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o wzór formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  
3. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 

wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub 
przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 
Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie 
zawiera pełnego imienia i nazwiska musi być uzupełniony napisem ( np. w formie 
pieczęci ), z którego można odczytać imię i nazwisko  podpisującego. 

4. Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały ( np. na maszynie lub 
komputerze, ręcznie długopisem ). Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty 
w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie/opakowaniu. Kopertę należy 

zaadresować i opisać: „oferta – Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2012r. oraz  
"nie otwierać przed  23.12.2011r. godz. 1030”. Poza oznaczeniami podanymi 
powyżej, na odwrocie należy podać nazwę i adres oferenta. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
8. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



9. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej została wybrana, zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców 

10. Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ( np. w 
formie konsorcjum, spółki cywilnej ) musi spełniać następujące wymagania: 
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści zawartej umowy 
konsorcjum albo zostać przedłożona oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa 
powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
b) Spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu podmiotów występujących 
wspólnie nastąpi zgodnie z wyjaśnieniami określonymi przy każdym z warunków 
c) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 
d) Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej u 
notariusza  
 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
1. Pisemne oferty należy składać lub przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Piaski,   

ul. 6-go Stycznia 1, - z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju   
nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. 

2. Termin składania ofert   - 23.12.2011r. r.do godz. 1000 
3. Termin otwarcia ofert     - 23.12.2011 r.  o godz. 1030  
4. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Piaskach, ul. 6-go Stycznia 1, - salka 

konferencyjna ( pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy ) 
5. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru, na 

adres zamawiającego - w takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę          
i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

7. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana zarządzeniem Wójta 
Gminy Piaski. Podczas otwarcia podane zostaną nazwy ( firmy ) oraz adresy 
wykonawców, cena ofertowa oraz informacje dotyczące terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.  

8. Oferenci nieobecni na otwarciu ofert maja prawo zwrócić się o przesłanie protokołu z 
otwarcia ofert 

9. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać 
udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści (art. 87 ust. 1 ustawy) 

10. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

         - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona  
           ( art. 82 ust. 2 ustawy ) 
      11. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli ( art. 89 ustawy ) 
            a) jest niezgodna z ustawą 
            b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z  
                zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy 
            c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  



                zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
           d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
           e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  
               udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
           f) zawiera błędy w obliczeniu ceny 
           g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  
              poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 
           h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów  
 
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot 
zamówienia. 

2. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto zamówienia, oraz proponowany 
opust cenowy 

3. Wykonawca określi cenę wykonania zamówienia z uwzględnieniem wszelkich 
kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia 

 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty  
         wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
         A/Opust cenowy ON – waga kryterium 90%. 
         B/Opust cenowy Pb-95 – waga kryterium 10 % 
          Sposób liczenia:  
      A/  
      opust badanego wykonawcy : opust najwyższy ( najkorzystniejszy ) x 100 = ....... x 0,90 =  
      B/  
      opust badanego wykonawcy : opust najwyższy ( najkorzystniejszy ) x 100 = ....... x 0,10 = 
      Suma punktów A+B stworzy wynik punktowy danego Wykonawcy. Wybrany zostanie  
      Wykonawca z najwyższą ilością punktów. 
    
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
          w  celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom. 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 również na swojej 
stronie internetowej www.bip.piaski-wlkp.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

3. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu 
podpisania umowy 

 
 



XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
           Na podstawie art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z   
           pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVIII. 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 

     1. Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcia umowy na warunkach wg wzoru   
         umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ  
     2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z  
         uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych  
         zawartych w ofercie 

 
XIX . Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   
      postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w 
postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany 
ustawą, tj. : 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 
c) odrzucenia oferty Wykonawcy.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia przesłania faksem informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

 
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące dokumenty:  
1. formularz oferty przetargowej, 
2. formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
3. formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  
4. wzór umowy 

       
     Sporządził:  

 
Witold Furmaniak 
Inspektor ds. zamówień publicznych Zatwierdzam: 
 
 Z-ca Wójta Gminy Piaski 
 
 Wiesław Glapka  

       
 
 
 

Piaski, dnia 16.12.2011 r. 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OFERTA 

 
Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę oleju napędowego i etyliny w 2012 roku”. Oświadczam, 

że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuję 

wszystkie postanowienia tam zawarte.    
  
I. DANE OFERENTA 
 
 1. Nazwa ................................................................................................................... 

 2. Adres .................................................................................................................... 

 3. Osoby reprezentujące: 

  a) .................................... stanowisko ........................................ 

  b) ................................... stanowisko ........................................ 

 4. Numer ewidencji podatkowej NIP ......................................................................... 

 
II. OFERTA 
 
1. Niniejszym składamy ofertę na: „Dostawę oleju napędowego i etyliny w 2012roku ”. 

A/ Cena jedn. brutto ON – ( cena obowiązująca w dniu składania oferty )  

     ..........   – opust w zł .......... = ........... x 29 000 litrów = ...................... 

B/ Cena jedn. brutto Pb-95 – ( cena obowiązująca w dniu składania oferty )  

     ..........   – opust w zł .......... = ........... x 1 500 litrów = ...................... 

RAZEM: A/ + B/  = .......................... zł brutto ( maksymalna wartość dostawy 

ON i etyliny w 2011 roku ).  

         Rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywistą ilość pobranego paliwa.      

          Powyższa cena brutto za całość zamówienia jest wartością maksymalną.    

Wyczerpanie tej kwoty powoduje wygaśnięcie umowy 

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 31.12.2012r. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

licząc od terminu składania ofert 



4. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do 

podpisania z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do SIWZ. 

5. Oświadczam, że oferowany olej napędowy i benzyna PB-95 spełniają wymagania 

normy PN-EN -590 : 2005 

6. Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy: 

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

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

     ( zakres przewidziany do powierzenia podwykonawcom ) 

7. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. Należność prosimy przelać na poniższy rachunek 

bankowy: 

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

8. Przedkładamy następujące załączniki: 

- ……………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………...  

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................dnia, .................2011r.          ...............................................................           
                                                                                       /podpis i pieczątka osoby   
                                                                     upoważnionej do reprezentowania oferenta/ 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

..................................................... 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 Nazwa i siedziba wykonawcy 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

    W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2012r.” oświadczam, że zgodnie z art. 
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) spełniam warunki dotyczące: 

 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
 
 
 
 

    ............................................................................. 
     (podpis / podpisy osób upoważnionych do składania     
      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ) 
 

  Miejsce i data ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
..................................................... 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 Nazwa i siedziba wykonawcy 
 
 

Oświadczenie 
 
 

W związku z udziałem w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2012r.” oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zachodzą okoliczności 

wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) 

Wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych 

„Art. 24 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  



6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.  

 
 
 

............................................................................................ 
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ) 
 
Miejsce i data ............................................................ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

U M O W A nr IZP/15/2011 
 
W dniu ……………….. r. w Piaskach pomiędzy 
      
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………    

reprezentowanym przez :  
 
- ………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                               
a Gminą Piaski  z siedzibą w Piaskach ul. 6-go Stycznia 1 zwaną dalej "Zamawiającym" 
reprezentowaną przez :  
 
- Zenona Normana      -  Wójta Gminy 
 
przy kontrasygnacie :  
 
- Elżbiety Karolczak      -   Skarbnika Gminy 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści :  
 

§1 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do dostarczenia sukcesywnie w ciągu całego 
roku: 
a/ olej napędowy – 29 000 l 
b/ etylina Pb-95 – 1500 l 
Rozliczenie będzie następować w oparciu o faktyczną ilość pobranego paliwa. Zamawiający 
może pobrać mniejszą ilość litrów ON, Pb-95 niż wykazana powyżej i Wykonawca nie będzie 
wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 
 

§2 
1. Wartość jednostkową dostarczanych materiałów ustala się w sposób następujący: za cenę 
detaliczną przyjmuje się cenę w dniu tankowania na dystrybutorze pomniejszoną o opust tj: 
a/ olej napędowy  cena w dniu tankowania na dystrybutorze – opust …………. zł 
b/ etylina Pb-95 cena w dniu tankowania na dystrybutorze – opust …………. zł 
2. W przypadku zmiany cen detalicznych stosuje się aktualną cenę detaliczną pomniejszoną o 
opust określony w pkt. 1 
3. Zamawiający zapłaci za całoroczną dostawę paliw nie więcej niż ……………….. zł brutto.   
 
  

§3 
Ustala się następujące terminy :  
- termin rozpoczęcia dostawy   -   01.01.2012 r.  
- termin zakończenia dostawy –   31.12.2012r. 
 
 

 



 
§4 

Fakturowanie odbywać się będzie w cyklach tygodniowych.  
Termin płatności faktury - 14 dni licząc od daty wpływu faktury  
 

§5 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie w wykonaniu określonej w umowie dostawy, w wysokości 0,5% od wartości 
umownej dostawy licząc za każdy dzień opóźnienia.  
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% 
maksymalnej całorocznej wartości dostawy 
c) w przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczanego ON lub etyliny odbiega od norm – kara 
umowna w wysokości 10% maksymalnej całorocznej wartości dostawy 
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:  
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% 
maksymalnej całorocznej wartości dostawy 
3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 i 2 stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych 
 

§6 
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i  jest zarejestrowany w Urzędzie 
Skarbowym   w ……………………………. pod nr  NIP ………………………….. 
 

§7 
1. Zakazuje się istotnych 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 lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu 
3. Strony nie dopuszczają możliwości wprowadzenia zmian do umowy 

 
§8 

1. W razie zaistnienia 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 tych 
okolicznościach 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Poza przypadkiem o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w następujących sytuacjach: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
c) paliwo nie będzie spełniało jakości wg Polskiej Normy 
d) nastąpi zamknięcie stacji uniemożliwiające wykonanie umowy 
4. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktur przez okres co najmniej 8 tygodni 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 
6. Niezależnie od odstąpienia Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez 
podania przyczyn za miesięcznym terminem wypowiedzenia 



 
§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.  
 

§10 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze 
stron. 
 
 

 
 
 
    ZAMAWIAJĄCY :                                                                      WYKONAWCA :  


