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Zamawiający: 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu 

Niebylec 182a 

38-114 Niebylec 

woj. podkarpackie 

tel./fax. (17) 277-30-62 

 

       

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Zakup paliwa płynnego – oleju napędowy (ON) do autobusów szkolnych oraz samochodów 

służących przewozowi dzieci i innych przewozów zlecanych przez Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Niebylcu  

 

 

 

 

 

CPV: 09.13.41.00-8 olej napędowy  

 

 

 

 

Numer postępowania  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 2/2015  

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak 

 

 

 

 

 

 ………………………………. 

         (Kierownik Jednostki) 
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu 

Niebylec 182a 

38-114 Niebylec 

woj. podkarpackie 

tel./fax. (17) 277-30-62 

Godziny urzędowania:  

poniedziałek godz. 9:00 – 17:00 

od wtorku do piątku godz. 7:00 – 15:00.  

Strona internetowa Zamawiającego: www.gzeas.niebylec.com.pl 

 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań  

o wartości zamówienia do 30 000 euro ustanowiony przez Zamawiającego zarządzeniem nr 2 z dnia 

06.07.2015 r. 

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Niebylcu http://gzeas.niebylec.com.pl/ oraz 

tablicy ogłoszeń w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Niebylcu w dniu 

03.11.2015 r. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa płynnego – oleju napędowego (ON) w punktach lub 

stacjach paliwowych do autobusów szkolnych i samochodów, którymi będzie realizowany dowóz 

dzieci do szkół (tam i powrót) z terenu Gminy Niebylec oraz innych przewozów zlecanych przez 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu. 

- Tankowanie paliw musi odbywać się w punkcie lub stacji paliw znajdującej się w odległości nie 

większej niż 8 km (liczonej po trasie a nie w linii prostej) od siedziby Zamawiającego. 

- Maksymalna (nieprzekraczalna) ilość tankowanego paliwa została określona w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

- Sprzedający ma obowiązek wystawić w/z na osobę pobierającą paliwo z informacją o ilości 

zatankowanego paliwa, a osoba pobierająca ma obowiązek potwierdzić to własnoręcznym 

podpisem.  

- Płatność za zakupione paliwo odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury zbiorczej za 

cały miesiąc, dostarczanej ostatniego dnia danego miesiąca do siedziby Zamawiającego. 

- Obowiązującą ceną za 1 litr paliwa w okresie trwania umowy będzie cena brutto uwidoczniona  

w danym dniu tankowania na dystrybutorze paliw uwzględniająca wszystkie aktualne składniki 

pomniejszona o ewentualny rabat. 

- Wykonawca ma posiadać wysoką jakość paliwa zgodną z Polską Normą, dokumentowaną 

stosownym atestem, na każde żądanie odbiorcy.  

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach 

nieodpowiadającym Polskim Normom.  

- Odbiór paliw będzie następował poprzez tankowanie w punkcie lub stacji Wykonawcy 

bezpośrednio do baku pojazdu w ilościach uzgadnianych każdorazowo przez kierującego pojazdem. 
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- Zamawiający zastrzega sobie prawo do tankowania 24 h/dobę. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, ponieważ 

wielkość podana w załączniku nr 1 do SIWZ jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny 

oferty. 

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia. 

- Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz osób upoważnionych do pobrania  

i podpisania będzie załączony do umowy po wyłonieniu Wykonawcy.  

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń za pomocą kart elektronicznych – faktury płatne będą 

przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

od 02.01.2016 do 31.12.2016r. 

 

 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Z udziału w przetargu wyklucza się Wykonawców: 

1) 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 przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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, 
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a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) 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; 

7) 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; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 

roku od dnia uprawomocnienia się wyroku 

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 

konkurencji;  

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

13) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

14) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli 

odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu chyba, 

że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

15) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a24u1p9:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119290:part=a9&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119290:part=a10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119290:part=a9&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119290:part=a10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.560312&full=1
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rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie za wyjątkiem 

sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne  

i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

1.1 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

2. O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że Wykonawca posiada aktualną 

koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ponieważ 

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania w/w 

koncesji. 

 

Uwaga! W przypadku wygaśnięcia koncesji w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na cały okres trwania umowy. 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia)  

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 

VI w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 

Wykonawca spełnił warunki. 

 

 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale V SIWZ i braku podstaw do wykluczenia  

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w rozdziale V SIWZ.  

A) W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (zał. nr 1): 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wraz z ofertą: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w rozdziale V SIWZ– załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Ponadto: w celu ustalenia przez Zamawiającego czy zachodzą przesłanki wykluczenia 

Wykonawcy na podstawie rozdziału V SIWZ – Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz 
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z ofertą informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), 

a w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184.) – załącznik nr 4. 

4. Aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów 

muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Kserokopia 

dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób jw. na 

każdej zapisanej stronie. 

 

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.  

UWAGA: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z dnia 

19 lutego 2013 poz.231). 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy 

złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane USŁUGI wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. 

 

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW 

WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania oferty 

przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną). 

W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( nie dotyczy spółki 
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cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika  

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 

 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie 

dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie 

precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być jeden  

z przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać 

się pod tym dokumentem. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika); 

 

d) W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, 

spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI SIWZ B) winny 

zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 

 

e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka 

cywilna), warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ mogą być 

spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. VI 

SIWZ pkt A1 Wykonawcy składający ofertę wspólną składają łącznie, pod warunkiem, iż 

oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących 

wspólnie przez pełnomocnika lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. 

 

g) Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla 

mocodawców. 

 

h) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 

wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

faksem. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji w formie pisemnej, która jest zawsze dopuszczalna. 
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W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 

Justyna Jastrząb tel./ fax. (17) 277-30-62  

 

 

ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI ZMIANY TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 

stronie internetowej. 

Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

w miejscach jego publikacji.  

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, na 

której dostępna jest SIWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ XI. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 

może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  
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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.  

 

 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, 

sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania 

Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty 

nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo 

do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 

ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą. 

6. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno 

ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 

7. Zaleca się trwale połączyć wszystkie strony oferty. 

8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które 

spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 

udostępniane. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica 

Przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 

dopasowanie do pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

10. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych 

dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność  

z oryginałem”. 

11. Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność 

 z oryginałem w sposób jw. na każdej zapisanej stronie. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

14. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ.  

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz umowy ramowej jak również nie 

zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

19. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym w poniższy sposób: 

 

Nadawca: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – 

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

 

Adresat: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu 

 Niebylec 182A 

 38-114 Niebylec 

Oferta na: „Zakup paliwa płynnego – oleju napędowy (ON) do autobusów szkolnych oraz 

samochodów służących przewozowi dzieci i innych przewozów zlecanych przez dla Gminny 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu”  

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.11.2015 r. godz. 10.15
 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie. 

21. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę – w tym celu 

należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa  

i adres Wykonawcy oraz nazwa ogłoszenia o zamówieniu lub „wycofać ofertę” – w tym 

przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: 

nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania ogłoszenia o zamówieniu, którego dotyczy 

wycofanie. 

22. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.  

 

 

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu 

Niebylec 182a 

38-114 Niebylec 

woj. podkarpackie 

do dnia 12.11.2015 r. do godz. 10.00 

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 12.11.2015 

r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym – zał. nr 1 do SIWZ poda cenę brutto jednego litra 

oleju napędowego (ON) oraz wartość brutto całości przedmiotu zamówienia stanowiącą 

iloczyn ceny za 1 litr paliwa x 18 700 litrów. 

2. Cena brutto za 1 litr paliwa podana w ofercie będzie ceną podaną według stawki 

obowiązującej w punkcie lub stacji paliw Wykonawcy w dniu zamieszczenia ogłoszenia  

o zamówieniu na stronie internetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Niebylcu pomniejszoną o ewentualny rabat. 
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3. Jeżeli Wykonawca w cenie ofertowej 1 litra paliwa uwzględnił rabat to wysokość tego 

rabatu wpisuje do kalkulacji ceny. Rabat ten obowiązywał będzie przez cały okres trwania 

umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie uwzględnił rabatu do ceny 1 litra paliwa, to wpisuje w odpowiedniej 

rubryce formularza „0.00”. 

5. Ponadto Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym (zał. nr 1) wyrażoną w procentach 

stawkę podatku VAT. 

6. Wartość zamówienia brutto, stanowić będzie podstawę tylko do wybrania oferty 

najkorzystniejszej przez Zamawiającego. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia 

następować będzie zgodnie z „cenami dystrybutorowymi” punktu lub stacji paliw w dniu 

tankowania pomniejszonymi o stały rabat wskazany przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli 

Wykonawca uwzględnił rabat. 

7. Wykonawca wpisuje w odpowiednią rubrykę oferty (formularz ofertowy – zał. nr 1) adres 

punktu lub stacji paliw uwzględnionej w postępowaniu. 

8. Ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( zł/gr.) 

 

 

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

W niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:  

cena brutto – 100 % 

Oferty oceniane będą wg wzoru: 

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt. 

Gdzie:  

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich  

ocenianych ofert. 

C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie 

 ocenianej. 

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej. 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów. 

 

 

ROZDZIAŁ XVII. OTWARCIE I OCENA OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem 

terminu ich otwarcia. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości: nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące: ceny oferty, terminu wykonania zamówienia. 

4. W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający 

przekaże mu niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 – na jego wniosek. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
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- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

- 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. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

e) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki; 

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych  

w SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

9. 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 w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne,  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne, 

d) terminie po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta oraz niezwłocznie zamieści informacje, o których mowa w punkcie a) na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

10.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) w przypadkach gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 
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5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

12. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,  

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 

14. Protokół wraz z załącznikami (oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, 

wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz 

umowa w sprawie zamówienia publicznego) – jest jawny. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII. WZÓR UMOWY I INNE INFORMACJE O 

FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 

SIWZ.  

2. Umowa zostanie sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 

wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. 

5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż termin, o którym Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny. 

7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
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ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XX. INNE INFORMACJE 

Zamawiający nie przewiduje: 

 zawarcia umowy ramowej, 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

 udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2  - Oświadczenie z rozdziału V SIWZ pkt. 2 

Załącznik nr 3  - Oświadczenie z rozdziału V SIWZ pkt. 1 

Załącznik nr 4  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5  - Informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6  - Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY     

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

REGON ...............................................................  NIP ………….....…………………………..... 

Adres  ............................................................................................................................................. 

Powiat ................................................  Województwo  ................................................................. 

tel. ...........................................  fax. …………………………  e-mail. ....................................... 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: Zakup paliwa płynnego – oleju napędowy (ON) do 

autobusów szkolnych oraz samochodów służących przewozowi dzieci i innych przewozów 

zlecanych przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu. 

 

1) Oferujemy sprzedaż max. 18 700 litrów oleju napędowego (ON) 

  

po …………………PLN brutto/ za 1 litr x 18 700 litrów =………………..………. PLN brutto 

słownie:........................................................................................................................................... 

W cenie 1 litra oleju napędowego (ON) zawarty jest rabat wynoszący ………..….. PLN brutto 

(powyższe ceny brutto uwzględniają  …….% podatku VAT) 

Sprzedaż odbywała się będzie w punkcie lub  stacji paliw 

……………………………………………………………………………………………………………. 

adres ….………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń. Uznajemy się za związanych określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zasadami postępowania; 
 

3) termin wykonania zamówienia 02.01.2016 r.  – 31.12.2016 r. 
 

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert; 
 

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został dołączony do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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podpisania umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

 

6) oświadczamy, że użyte przez nas do realizacji zamówienia materiały, sprzęt i środki techniczne 

będą posiadały aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania; 
 

7) zamówienie zrealizujemy z udziałem podwykonawców/ bez udziału podwykonawców
1 

(w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, należy wskazać w ofercie część zamówienia, której 

wykonanie powierza się podwykonawcom)
 

 

8) załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 

 

 

 

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

        podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej 

        do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

  

 

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

 

/ nazwa Wykonawcy /  

 

  

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zakup paliwa płynnego – oleju napędowy (ON) do autobusów szkolnych oraz samochodów 

służących przewozowi dzieci i innych przewozów zlecanych przez Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Niebylcu 

oświadczam, że:  

- spełniamy warunki udziału określone w rozdziale V SIWZ pkt. 2 

 

 

         .................................. dn. ..............................  

 

  

 

  

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

 
 podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

…………………….... 

Pieczęć Wykonawcy  

 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE rozdziału V SIWZ pkt. 1  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Zakup paliwa płynnego – oleju napędowy (ON) do autobusów szkolnych oraz samochodów 

służących przewozowi dzieci i innych przewozów zlecanych przez Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Niebylcu 

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w rozdziale V SIWZ ust. 1 oświadczam/y, że 

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  

 

 

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

 

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

…………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

LISTA 
 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184.) w związku, z czym składam 

niniejszym listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, jak poniżej: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Data …………………………….    ………………………………………. 
(podpis o raz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dokument należy załączyć do oferty w przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184.) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

……………………………… 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………… 

 

    …………………………………………………………… 

             

          

 

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………………    ……………………………………………………… 

      (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dokument należy załączyć do oferty w przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184.). 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

UMOWA -PROJEKT 

 

Zawarta w dniu ........................ r. w Niebylcu pomiędzy: 

Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Niebylcu 

Niebylec 182a 

38-114 Niebylec 

woj. podkarpackie 

Regon 690384983, NIP 819-14-19-546 zwanym dalej  

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 

Małgorzatę Turoń, p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Niebylcu 

 

a  

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

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

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

 

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

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

o następującej treści:  

§  1. 

1. Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne udzielone w oparciu o wewnętrzny 

system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 euro ustanowiony 

przez Zamawiającego zarządzeniem nr 2 z dnia 06.07.2015 r.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ...................... oraz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

§ 2. 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny zakup poprzez tankowania przez 

Zamawiającego autobusów szkolnych oraz samochodów służących przewozowi dzieci i 

innych przewozów zlecanych przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w 

Niebylcu paliwem silnikowym w postaci oleju napędowego w roku 2016 w punkcie lub 

stacji paliw Wykonawcy.  

2. Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących 

przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania 

i kontrolowania, jakości paliw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1728) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1058)  

3. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian 

ilościowych w przedstawionym wyżej asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb.  
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4. Z tytułu niezrealizowania zakupu ilości paliwa Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  

§ 3. 

 

Umowę zawiera się na czas określony od 02.01.2016 do 31.12.2016 roku. 

 

 

§ 4. 

 

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych za 1 litr ON 

obowiązujących w dniu tankowania pojazdów zamieszczonych na dystrybutorach w punkcie 

lub na stacji Wykonawcy.  

2. Zgodnie z formularzem ofertowym (zał. nr 1) Wykonawcy, strony ustalają.............. zł 

rabatu, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu 1 litra paliwa w stosunku 

do ceny oferowanej w punkcie sprzedaży w dniu zakupu.  

3. Rabat, o którym mowa w pkt. 2 będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.  

 

 

§ 5. 

 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie wstępne zgodnie z ofertą Wykonawcy wynoszące:  

brutto................................................................................................................................................. zł 

( słownie:..............................................................................................................................................), 

w tym podatek VAT............% tj......................... zł..  

( słownie:...................................................................................).  

2. Wynagrodzenie wstępne zostało obliczone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie faktyczne zostanie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście zakupionego 

paliwa oraz obowiązującej ceny paliwa w tym dniu sprzedaży w punkcie lub na stacji z rabatem 

zastosowanym przez Wykonawcę, o którym mowa w § 4 pkt. 2.  

4. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń  

z tytułu mniejszego wynagrodzenia.  

 

 

§ 6. 

 

1. Zakup paliwa w postaci oleju napędowego ON odbywać się będzie w punkcie lub na stacji 

wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

2. Pobranie paliwa w zakresie ilości będzie wpisywane każdorazowo przez Wykonawcę do 

dokumentów Zamawiającego (karta drogowa, w/z itp.) w dniu tankowania, poświadczone 

pieczęcią firmową i podpisem Wykonawcy lub jego pracownika.  

3. Pobranie paliwa w zakresie ilości zostanie każdorazowo wpisane w dokumentach 

Wykonawcy w dniu tankowania, poświadczone nazwiskiem, imieniem i podpisem osoby 

dokonującej odbioru paliwa upoważnionej przez Zamawiającego.  
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§ 7. 

 

1. Zapłata należności za dostarczone paliwo silnikowe nastąpi w formie bezgotówkowej 

przelewem na konto bankowe Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur. 

2. Fakturowanie paliwa dokonywane będzie na ostatni dzień miesiąca z podziałem na 

poszczególne pojazdy (zgodnie z załącznikiem dołączonym do umowy) w terminie płatności 

przedstawionym w ofercie tj. 14 dni od daty otrzymania faktury.  

 

§ 8 

 

Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz nazwisk kierowców uprawnionych do 

tankowania paliwa stanowi załącznik do niniejszej umowy będąc jej integralną częścią  

 

 

§ 9 

 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co, do jakości paliw płynnych Zamawiający może 

niezwłocznie żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów 

jakościowych zakupionych paliw.  

 

 

§10 

Kary umowne : 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:  

1) w wysokości 0, 2 procenta wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 pkt. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki nieterminowego wykonania umowy,  

2) w wysokości 2 procent wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 pkt. 1 niniejszej 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

3) w przypadku niezgodności paliwa z normami w wysokości 20% wartości dostarczonego 

paliwa niezgodnego z normami a ponadto pokryje koszty badań paliwa, 

2. W razie opóźnienia płatności należnej Wykonawcy Zamawiający jest zobowiązany do 

zapłaty odsetek ustawowych należnych za czas opóźnienia.  

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość ustalonych w ust. 1 kar umownych 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego te kary umowne, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

w pełnym zakresie za wszelkie uszkodzenia pojazdów wynikłe z dostarczenia paliwa 

niezgodnego z normami. 

 

§ 11 

 

Zamawiający dopuszcza, możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,  

 

 

§ 12 

1. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za zgodą obu stron 

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy: 
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a.       w przypadku ogłoszenia upadłości, zgłoszenia wniosku o upadłość, rozwiązania 

firmy Wykonawcy lub likwidacji działalności,  

b.      w sytuacji zajęcia majątku Wykonawcy, który uniemożliwi wykonanie umowy,  

c.      gdy Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, jeżeli 

Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług i przerwa 

ta trwa dłużej niż 3 dni.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

a.   Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego  

w niniejszej umowie,  

b.   Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw 

c.   Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec 

Wykonawcy.  

4.      Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a.     cena paliwa po zmianie będzie w sposób rażący odbiegać od cen obowiązujących na 

rynku paliw.  

b.    w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach,  

c.      dwukrotnie zgłosi na piśmie zastrzeżenia, co, do jakości paliw.  

5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek 

z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  

z tytułu wykonania części umowy  

8. W razie odstąpienia od umowy w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

dostaw w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

9. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku utraty lub nieuzyskania ponownie przez 

Wykonawcę koncesji na obrót paliwami 

 

§ 13 

  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego  

2. W przypadku braku polubownego załatwienia sporów wynikających z niniejszej umowy 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Strony wspólnie oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 

realizacji niniejszej umowy.  
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§ 14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


