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Dokumenty przetargowe na: 
 

Dostawę oleju napędowego Ekodiesel (kod CPV 09134100-8) i benzyny bezołowiowej 

Eurosuper 95 (kod CPV  09132100-4) w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 

2014r. 
 

Rodzaj zamówienia: 

Dostawa 

Lokalizacja: 

Nowy Targ 
 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu 

ul. Parkowa 14  

34-400 Nowy Targ 
 

Tryb udzielenia zamówienia: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

Zawartość dokumentacji: 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: 

1. Oferta przetargowa. 

2. Formularz oświadczeń. 

3. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grudzień  2013r. 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

 
Nasz znak ZP.271.6.2013      

Nowy Targ 6.12.2013r. 

 

I. Zamawiający. 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji 

ul. Parkowa 14  

34-400 Nowy Targ 

zwana dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej 

ustawą na dostawę oleju napędowego Ekodiesel (kod CPV 09134100-8) i benzyny 

bezołowiowej Eurosuper 95 (kod CPV  09132100-4) w okresie od 1 stycznia 2014r. do                         

31 grudnia 2014r. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na tankowanie pojazdów Zamawiającego we 

własnej stacji paliw Wykonawcy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.  

 

Zamawiający średnio zużywa miesięcznie (+/- 10%): 

 olej napędowy Ekodiesel:  920 l 

 benzyna bezołowiowa Eurosuper 95: 260 l 

 tj. rocznie około: 

 olej napędowy Ekodiesel: 11.000 l 

 benzyna bezołowiowa Eurosuper 95: 3.100 l 

 

Stacja sprzedaży Wykonawcy zarówno oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej musi  

znajdować  się na terenie Miasta Nowego Targu. 

 

1. Oferowane produkty tj. olej napędowy i benzyna bezołowiowa, muszą być wysokiej 

jakości. W przypadku zaistnienia kłopotów z eksploatacją samochodów lub sprzętu, 

Zamawiający podejmie wszelkie możliwe kroki w celu sprawdzenia jakości kupowanych 

produktów. W przypadku udowodnienia, że sprzedawane paliwo nie posiada dobrej 

jakości, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

 

2. Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej 

Eurosuper 95 przeprowadzane będzie przez Dostawcę 2 razy w miesiącu na podstawie 

dowodów dziennych WZ. 

 

3. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju napędowego Ekodiesel i benzyny 

bezołowiowej Eurosuper 95 na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Dostawcą. 
 

4. Zapłatę za dostawę Zamawiający będzie regulował na podstawie faktury, przelewem na 

konto Dostawcy po otrzymaniu faktur sporządzonych w okresach dwutygodniowych z 

dołączonymi dowodami WZ w terminie 14 dni. 
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5. Podstawą określenia ceny oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 

95 jest cena z dystrybutora z danego dnia Dostawcy potwierdzona wydrukiem z systemu i 

udokumentowana dokumentem WZ od którego udziela się stałego upustu od ceny brutto 

jednego litra paliwa, co znajdzie odzwierciedlenie w fakturze. 

 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych 

odpowiednio do stawki podatku. 

 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

8. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem 

dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy: 

a) w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej 

umowy, lub w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów 

podatkowych lub administracyjnych, jeżeli wejście w życie tych przepisów 

uniemożliwi realizację umowy, 
b) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień 

miesiąca kalendarzowego, bez podania powodów,  
 

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

10. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

III.  Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówieniach uzupełniających. 

 

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VI. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

rozpoczęcie  – 1 stycznia 2014r. 

zakończenie – 31 grudnia 2014r. 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów w tym zakresie, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów w tym zakresie, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów w tym zakresie, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów w tym zakresie, 

 

2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24   

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Dostawca 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 nim stosunków. Dostawca 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. 

 

4. Spełnienie w/w warunków należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń               

i dokumentów, wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ. 

 

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

1) Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według 

formuły „spełnia – nie spełnia. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

Wykonawca spełnił. 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, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania.  
3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta musi zawierać: 

 

-  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  

 Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2) 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców). 
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym 

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 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do  

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  

wykonywaniu zamówienia. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca przedłoży:  

-    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3). 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z wykonawców).  

3. 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 Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, przedmiotowe dokumenty muszą być złożone przez każdego z wykonawców). 

4. Wykonawcy, którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych będą wykluczeni z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym 

postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają również 

wykluczeniu na postawie art. 24 ust 2 Prawa zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

dokumenty oraz oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust.1. (Załącznik nr 3). 

6. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 zostanie 

dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego 

warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że 

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4). 

8. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

9. Oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy. 

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Każdy dokument złożony w formie kopii, musi zostać potwierdzony przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem.  

 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnioną wątpliwość, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie 

może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób; brak jakiegokolwiek z wyżej 

wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy (odrzucenie jego oferty). 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału                              

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla wykonawcy, określonym w pkt. VIII ust. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 4 i § 6 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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). 

Pozostali Wykonawcy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału                           

w postępowaniu przedkładają zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 

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). 

 

IX. Warunek dotyczący nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

 

1. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji albo 

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej /załącznik nr 4/. 

 

2. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między 

przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.  

 

3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących 

między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady 

uczciwej konkurencji. 

 

4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy 

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 w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie 

złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d 

ustawy. 

 

X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu (aktualny odpis z rejestru), składa 

odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert). 

2. Dokumenty są składane w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kopii 

przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, 
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stosownie do obowiązujących przepisów. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż podane powyżej, są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw lub, 

którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy 

lub 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 nie później niż w dniu 

składania ofert. 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez dostawcę lub wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnioną wątpliwość, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie 

może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
 
XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne). 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy 

z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ oraz wspólnie udokumentują spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego.  

c) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,  

d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 

e) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym 

terminie złożenia umowy regulującej współprace tych wykonawców, podpisanej przez 

wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy 

niż termin realizacji zamówienia. 
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XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający 

i wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.  

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 

Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 

z treścią pisma. 

2. Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer: 18 26-408-14, drogą 

elektroniczną na adres e-mail: zgzir@nowytarg.pl. 
 

XIII. Materiały przetargowe. 
 

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 3 dni specyfikację istotnych 

warunków zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł gotówką w kasie Zakładu 

Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu pok. nr 101 lub za zaliczeniem 

pocztowym. Kasa jest czynna: poniedziałek-piątek w godz. od 7
45

-14
00

. 

 

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami/udzielenia wyjaśnień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia 

oraz zagadnień formalno-prawnych jest Pani: 

mgr inż. Dominika Wielgus tel.: 18 264 08 13. 

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie  

jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa wyżej lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa powyżej.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium. 

Nie dotyczy. 
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XVI. Zwrot i utrata wadium. 

Nie dotyczy. 

 

XVII. Termin związania ofertą. 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa w dniu 15 stycznia 2014r. 
 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-Załącznik nr 1), 

2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu (wymienione w rozdziale VIII SIWZ), 

3) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o 

którym mowa w ust. 6 pkt 3, 
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument 

stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

5)  w przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - 

umowę spółki cywilnej. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez 

zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez 

wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami 

opracowanymi przez zamawiającego. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz 

z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: 

1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy 

lub osoby wymienione w pkt 3, 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 

3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem 

reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

7. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII. 
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8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami. 

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą 

ofertę wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 

Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę). 

11. Protokół wraz z załącznikami 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. 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawna z wyjątkiem  

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z 

późn. zm.), w odniesieniu do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one ogólnie 

udostępnione; informacje te winny być w sposób wyraźny oznaczone „Tajemnice 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać”; w przeciwnym razie cała oferta podlegać będzie 

ujawnieniu. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich 

oferta musi spełniać następujące wymagania: 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

13. Oferty: 

 nie podpisane, 

 niezgodne z ustawą,  

 których treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem  art. 87 ust.2 pkt.3  ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

 których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

 zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 złożone przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

 zawierające  błędy w obliczeniu ceny,  

 złożone przez Wykonawcę, który w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

 nieważne na podstawie odrębnych przepisów,  

zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. 
 

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Miejsce składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym 

Targu ul. Parkowa 14 pokój nr 101 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:  

 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targ  

ul. Parkowa 14 pok nr 101 

34-400 Nowy Targ 
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2. Termin składania ofert. 

 17 grudzień 2013r. 

 do godz. 10.00 

wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

 

3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta 

w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego Ekodiesel (kod 

CPV 09134100-8) i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 (kod CPV 09132100-4) w 

okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r - nie otwierać przed 17 grudnia 

2013r.”, wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak 

wyżej. 

 

4. Otwarcie ofert: 

1) zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 17 grudnia 2013r. o godz. 

10.30 w pokoju 105 w siedzibie zamawiającego, 

2) otwarcie ofert jest jawne, 

3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

4) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 

ceny oferty, 

5) wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek, 

prześle informacje, o których mowa w rozdziale XIX ust. 4 pkt 3 i 4. 
 
 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

Formularz oferty powinien zawierać cenę brutto za 1 litr paliwa (osobno dla oleju 

napędowego i benzyny bezołowiowej) z dystrybutora na dzień 13.12.2013r. 

potwierdzoną wydrukiem z systemu z podpisem osoby upoważnionej ze strony  

Wykonawcy zamówienia, pomniejszoną o upust procentowy - stały który będzie 

obowiązywał przez cały okres trwania umowy. 

 

XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następującej zasady: 

Cena - 100 % 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów. 
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Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

-   Wg kryterium cena: 
 
 

       Najniższa cena ofertowa 

                      Wc = --------------------------------------  * 100  

Cena ofertowa ocenianej oferty 
 
 

XXII. Wyjaśnienie badanych ofert, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych. 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert; wszelkie żądane wyjaśnienia będą 

skierowane do wykonawcy na piśmie. 

2. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień; 

wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być również udzielone na 

piśmie. 

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie 

2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

XXIII. Wykluczenie Wykonawcy. 
 

1. Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XXIV. Odrzucenie ofert. 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Nie dotyczy. 

 

XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Nie dotyczy 
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XXVII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 

1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

zamawiającego oraz na stronie internetowej; niezależnie od ogłoszenia wyników na tablicy 

oraz stronie internetowej o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 

wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

XXVIII. Zmiany postanowień umowy. 

 

1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy - zmiany ceny - każdorazowo w 

sytuacji  zmian cen przez Dostawcę  paliw. Zmiany ceny możliwe są wyłącznie w 

przypadku zmiany cen Dostawcy paliwa, w takim samym okresie i w takiej samej 

procentowej wysokości, jak zmiana cen Dostawcy, potwierdzona wydrukiem z systemu i 

podpisana przez upoważnione osoby. 

3. Zmiany cen przeliczane będą proporcjonalnie, wg cen brutto Dostawcy, potwierdzonych 

wydrukiem z systemu i podpisanym przez upoważnione osoby. 

4. Każda zmiany ceny wprowadzona będzie automatycznie w umowie bez sporządzania 

aneksu. 

 

XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale 

VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu 
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5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zmówienia na stronie internetowej.  

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 

działu VI ustawy. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z 

jej wniesieniem. 

 

XXX. Unieważnienie przetargu. 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XXXI. Udzielenie zamówienia. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji. 

2. Została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem 

akceptującym o decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane 

bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu i nie później niż w czasie 

umożliwiającym podpisanie umowy. 
 

XXXII. Postanowienia dotyczące podwykonawców usługi. 
 
Nie dotyczy 
 

XXXIII. Postanowienia końcowe. 
 

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zoraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 

przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 
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Załącznik nr 1 

 

........................................................                                                     ………………………….. 
           (Nazwa i adres oferenta)                                                                            miejscowość i data

      
           

     

                                                              OFERTA 

     

 

 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym 

ogłoszonym przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu  
 

 

podejmujemy się realizacji sprzedaży oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej będących przedmiotem przetargu 
 

Cena brutto za 1 litr oleju napędowego (ON) z dystrybutora na dzień 13.12.2013r.         

(potwierdzona wydrukiem z systemu oferenta załączonym do oferty) 
 

......................zł/1 litr       słownie : ................................................................... w tym podatek  

VAT  w wysokości  .........  %   równy  ...............  zł.  

Stały upust brutto od aktualnej ceny w dniu każdorazowego tankowania wynosi: ……% 

(słownie) ……………………………………………………………………………………….. 

 

I. Cena brutto za 1 litr ON (jw.)  …..…zł.  x 11.000 litrów ON =  cena brutto ….….. zł. 

 

Cena brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej (Pb 95) z dystrybutora na dzień 13.12.2013r. 

(potwierdzona wydrukiem z systemu oferenta załączonym do oferty) 
 

......................zł/1 litr       słownie : ................................................................... w tym podatek  

VAT  w wysokości  .........  %   równy  ...............  zł.  

Stały upust brutto od aktualnej ceny w dniu każdorazowego tankowania wynosi: ……% 

(słownie) ……………………………………………………………………………………….. 

 

II. Cena brutto za 1 litr Pb 95 (jw.) ………zł.  x 3.100 litrów Pb 95  = razem cena brutto 

….………...... zł. 

 

RAZEM SUMA ( tj. poz. I + poz. II):……………….……………..zł. brutto 
(sposób obliczenia kwoty: razem cena brutto za olej napędowy tj. poz. I + razem cena brutto za benzyna bezołowiowa 
Eurosuper 95 tj. poz. II = razem suma całościowa) 
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1. Osoby uprawnione do podpisania umowy – stanowisko 

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

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

2. Oświadczam (y), że stacja benzynowa, którą reprezentuję znajduje  się na terenie Miasta 

Nowy Targ.  

3. Oświadczam(y), że oferowany olej napędowy i benzyna bezołowiowa jest wysokiej 

jakości i w przypadku wyboru naszej oferty przez cały czas dostaw w sprzedaży będzie 

wysokiej jakości. Na życzenie Zamawiającego dostarczę dokument potwierdzający 

jakość sprzedawanego paliwa. Gwarantuję, że w przypadku wyboru naszej oferty 

i podpisania umowy olej napędowy i benzyna bezołowiowa będą stale i na bieżące 

dostępne.  

4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

5. Zobowiązujemy się realizować przedmiot przetargu zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia.  

6. Oświadczam(y), że spełniam warunki określone w art. 22, ust. 1 i nie podlegam 

wykluczeniu na podstawie art. 24 zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. 

zm.) 

7. Oświadczam(y), że uważam się za związanym niniejszą ofertą na czas określony 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego, na warunkach proponowanych we wzorze 

umowy dołączonym do SIWZ. 

9. Przyjmuję warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. 

10. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem, wszelkich 

oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli 

zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia. 

11. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 

do SIWZ. 

12. Oferta jest zszyta, została złożona na .......... stronach kolejno ponumerowanych. 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) ................................................................ 

2) ................................................................ 

3) ................................................................ 

4) ............................................................... 

5) ............................................................... 

6) ............................................................... 

 

                             ......................................................  
              upełnomocnieni przedstawiciele oferenta 
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     Załącznik nr 2 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 

 

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy: 

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

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

 

Adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, iż Wykonawca, którego 

reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość..............................., Data............................ 

 

 

 

.............................................................. 
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

      do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 
 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 

 

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy: 

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

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

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

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

 

 

Adres Wykonawcy: 

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

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

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

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

 

 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość..............................., Data............................ 

 

 

 

 

 

.............................................................. 
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

      do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja 

o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
 

Imię/ Nazwisko/ Nazwa wykonawcy  .......................................................................................... 

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

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

Adres wykonawcy ....................................................................................................................... 

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

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

 

1*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) przedkładam listę 

podmiotów należących 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 pózn. zm.) lecz 

pomimo naszej przynależności do niżej wymienionej grupy, oraz złożenia przez nas odrębnej 

oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między nami powiązania nie prowadzą do 

naruszenia uczciwej konkurencji pośród Wykonawców biorących udział w niniejszym 

postępowaniu.  

 

a)……………………………………………………………………………………………….. 

b)………………………………………………………………………………………………. 

c)………………………………………………………………………………………………. 

d)………………………………………………………………………………………………. 

e)………………………………………………………………………………………………. 

 

2*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuję, iż nie należę 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 pózn. zm.)  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

Miejscowość..............................., Data............................  

 

.............................................................. 
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

            
           do reprezentowania wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 

Wzór - UMOWA 
zawarta w dniu ……………….r. pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy 

Targ, NIP 735-001-40-12, REGON 000 5239 56 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowego Targu mgr inż. Marka Fryźlewicza w imieniu, 

którego umowę zawiera pełnomocnik mgr Michał Rubiś – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarczego 

Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zwanym „Zamawiającym” adres do korespondencji: 
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ  

NIP 735-10-28-387 

 
a: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
reprezentowany przez: 

 

……………………… 
zwany dalej „Dostawcą”  

§ 1 

Przedmiotem umowy jest tankowanie samochodów ZGZiR we własnej stacji paliw Dostawcy:  
- olejem napędowym Ekodiesel - w skali miesiąca zapotrzebowanie na około 920 litrów, 

oraz zakup: 

- benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 do urządzeń eksploatowanych w ZGZiR w skali miesiąca 

zapotrzebowanie na około 260 litrów.   
§ 2  

Warunkiem rozpoczęcia wydawania oleju napędowego Ekodiesel dla pojazdów Zamawiającego jest 

dostarczenie aktualnego wykazu posiadanych pojazdów, obejmującego markę nr rejestracyjny i nr 
inwentarzowy, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 bieżące zapotrzebowanie. 

 

§ 3 

1. Wydawanie oleju napędowego Ekodiesel odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej 
tylko do zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do zbiornika i uniemożliwi 

tankowanie do kanistrów i innych pojemników. 

2. Wydawanie benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego 
do kanistrów i innych pojemników. 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. 
 

§ 5 

Dostawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego oleju napędowego Ekodiesel w 

zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej 
ilości faktycznie pobranego paliwa. 

§ 6 

1. Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 
95 przeprowadzane będzie przez Dostawcę 2 razy w miesiącu na podstawie dowodów dziennych 

WZ.  
2. Podstawą określenia ceny oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 jest 

cena z dystrybutora z danego dnia Dostawcy potwierdzona wydrukiem z systemu i 

udokumentowana dokumentem WZ od którego udziela się stałego upustu: …..% od ceny brutto 

jednego litra paliwa, co znajdzie odzwierciedlenie w fakturze. 

3. Na zakupione paliwo Dostawca wystawiać będzie faktury, do której dołączone będą dowody WZ 

wraz z aktualnie obowiązującym rozliczeniem. 
§ 7 

Wartość roczna zamówienia netto ustala się szacunkowo przyjmując cenę:  

-  za jeden litr oleju napędowego ……. zł (z dnia 13.12.2013)r: 

-do ………… zł   słownie: …………………………….złotych ………..  



ZGZiR.271.6.2013 

21 

-  za jeden litr benzyny bezołowiowej …….. zł: (z dnia 13.12.2013)r: 

do …………...zł   słownie: ………………………….złotych ……..  
 

Wartość roczna brutto: 

- olej napędowy do ……………….zł       słownie: …………………………………………złotych ……..  

- benzyna bezołowiowa do …………..zł słownie: …………………………………….złotych …….. 

Łączna szacunkowa wartość zamówienia: ………….. zł brutto 

 

§ 8 

Zapłatę za dostawę Zamawiający będzie regulował przelewem na konto Dostawcy po otrzymaniu 
faktur sporządzonych w okresach dwutygodniowych wg § 6 niniejszej umowy z dołączonymi 

dowodami WZ w terminie 14 dni. 

§ 9 

W przypadku dostarczenia oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 złej 
jakości Dostawca wymieni zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad. Dostawca upoważnia 

Zamawiającego do samodzielnego potrącenia z faktury kar umownych.  

 
§ 10 

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia pojazdom Zamawiającego pierwszeństwa w tankowaniu 

paliwa w przypadku wystąpienia trudności na rynku paliwowym. 
 

§ 11 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. 

 
§ 12 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, strony zastrzegają sobie możliwość zmiany ceny paliw, 

bez konieczności aneksowania umowy wyłącznie w przypadku zmiany ceny paliwa przez Dostawcę 
potwierdzonego wydrukiem z systemu. 

§ 13 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem dokonania 

płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy: 
a) w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, lub  

w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów podatkowych lub 

administracyjnych, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację umowy,  
b) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego, bez podania powodów. 
§ 14 

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

§ 15 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy w/g 
siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

 
Podpisy: 

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

                Zamawiający                                                                             Dostawca                                                                          


