Siwz nr 15/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę pn.
Dostawa i sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn
Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia 662355-N-2018 z dnia 17.12.2018 r.
oraz zamieszczone: na stronie internetowej Zamawiającego - www.zdimplonsk.pl i wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. budynku Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o.,
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk.
SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zdimplonsk.pl

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU
/-/
Janusz Chłopik

Płońsk, dnia 17.12.2018 r.
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Klauzula informacyjna Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Płońsku
dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku
z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia
przez Wykonawcę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonej do
postępowania przetargowego, znak: 15/2018, ofercie, jest Zarząd Dróg i Mostów
w Płońsku Sp. z o. o. z siedzibą w Płońsku (09-100), ul. Zajazd 8, telefon.: 23 66235-49;
• Może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą
adresu e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl ;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego na robotę budowlaną pn. Dostawa i sprzedaż paliw płynnych do
samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą
w Płońsku Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 Część II. Dostawa
i sprzedaż oleju napędowego ON, znak: 15/2018, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
• dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępniane osobom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp.;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych
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•

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); −
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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1.Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Adres: 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8
Telefon/fax.: 23 662-35-49
Adres e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl
NIP 567-000-38-07, Regon: 130335984
2.Tryb udzielenia zamówienia.
2.1.Podstawę prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy akty wykonawcze. Postępowanie prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 o wartości
szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
powołanej ustawy.
2.2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż paliw płynnych do
samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku
z podziałem na poszczególne części zamówienia:
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95,
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON.
3.2. Część I Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do samochodów
służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku
o szacunkowej ilości: 6000 l.
2. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniał wymogi jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PNEN 228:2013-04.
3. Zakup paliwa przez Zamawiającego (benzyna bezołowiowa 95) na stacjach paliw Wykonawcy
oddalonych max. 5 km od miasta Płońska, potwierdzony zostanie wystawieniem dokumentu
WZ.
4. Zakup paliwa – benzyna bezołowiowa 95, będzie się odbywał w dni robocze w godzinach 7.00
– 15.00 na stacji paliw Wykonawcy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę pojazdów
z numerami rejestracyjnymi pojazdów do tankowania.
5. Tankowania w/w paliw odbywać się będą bezgotówkowo i każdorazowo dokumentowane
będzie wpisem w kontrolce pojazdu Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny
pojazdu oraz imię i nazwisko użytkownika. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za
pomocą wystawianych faktur VAT po każdym tankowaniu, termin płatności nie krótszy niż 30
dni od dnia odebrania przez Zamawiającego faktury. Faktury wystawiane będą za tankowania
pojazdów Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce,
ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa z wyszczególnieniem
nr rejestracyjnego tankowanego pojazdu.
3.3. Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON.
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1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do samochodów
służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku. Dostawy
odbywać się będą do zbiornika w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządu Dróg i Mostów
Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8, o szacunkowej ilości: 38 000 l.
2. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniało wymogi jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normie PN
EN 590:2005.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą
zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków
atmosferycznych. Paliwo w okresie od dnia 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października
do 15 listopada musi mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 °C.
Dla oleju napędowego, dla okresu zimowego trwającego od 16 listopada do końca roku,
temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -20 °C.
4. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy odbywały się w godzinach od 7.00 do
14.00, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego
zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień
telefonicznie lub faksem. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni
robocze w godz. Od 7.00 do 15.00. Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
5. Uwaga: Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia
aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego paliwa.
6. Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić
przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy (np. kierowca
autocysterny).
7. Pomiar paliwa nastąpi za pomocą systemu elektronicznego na podstawie urządzeń
pomiarowych Zamawiającego, następnie komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi
ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania.
8. Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu
dokonania oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia
Zamawiającemu pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą
spełniać warunki określone w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2014 poz. 1035).
Pobranie próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i przez nią będzie
plombowane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem
i zwrócone Wykonawcy na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia
nowego, czystego paliwa. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl.
pojemników na próbki a dalsze sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie
w miarę zużywania wcześniejszych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych
związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami paliwa na rzecz Zamawiającego,
w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. W przypadku
naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim
i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej
o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy
w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie obowiązującej umowy
dostawami oleju napędowego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu
Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej decyzji organu
podatkowego.
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10. Dostawa paliwa odbywać się będzie z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ( Dz.U. z 2017 r., poz.
708).
3.4. Klasyfikacja dostawy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09.13.41.00-8 olej napędowy,
09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca jest uprawniony do złożenia
oferty na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części
zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy. Wszystkie zapisy specyfikacji istotnych
warunków zamówienia jednakowo dotyczą wszystkich części chyba, że w poszczególnych
punktach zostały określone odmienne zapisy dla poszczególnych części zamówienia.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty
w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
3.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.9. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.11. Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych asortymentu tj.
podane wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na paliwa mogą ulec zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jednakże maksymalnie o 20%.
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia z przepisu art. 24 ust.5
ustawy Pzp.
A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Dotyczy części I i II - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na
obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne (t. jedn. Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.), lub dokument równoważny.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zdolność techniczna:
Dotyczy części I
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada co najmniej jedną stację paliw spełniającą
wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853), położoną w miejscu
oddalonym nie więcej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o.
09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8 liczone po drogach publicznych wg https:// maps.google.pl.
Zdolność zawodowa: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach i w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
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w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż, realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy
Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia zawodowego Wykonawcy mogą
polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują dostawy, odnośnie
do których takie zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego
wykonania części zamówienia, jeżeli wykaże, że samodzielnie spełnia określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
B.
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
1.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę
z
organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez
Wykonawcę zgodnie z powyższym.
2.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
5a. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz);
6.2. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art.
24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do siwz);
Oświadczenia wymienione w pkt 6.1. i 6.2. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
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warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 6.1. i 6.2.
6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.5. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach,
których polega, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.
6.6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do siwz). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.7. W zakresie nieuregulowanym w siwz, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.
a)
Aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t. jedn. Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.), lub
dokument równoważny – dotyczy części I i II;
b)
Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – dotyczy części I.
7.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
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7.5. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca przedstawia (w formie
pisemnej) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia dotyczące w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty, z których wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinny wskazywać
w sposób jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu
się o udzielenie zamówienia publicznego zasobów oraz informacje określone w pkt 1)-4)
powyżej.
7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.7.Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić
Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów
pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagania Zamawiającego.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1)
Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń, pytań do siwz, wniosków, zawiadomień, tj. pisemnie, faxem lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
2)
Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:
a)
dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
b)
dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.
3)
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego należy
przesłać na adres Zamawiającego, numer faksu Zamawiającego lub adres email podany w punkcie
1 siwz.
4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania, Zamawiający uzna, że
dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest
wydruk nadania (transmisji) faksu.
5) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
6) Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.
7)
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej
w postępowaniu.
8.2. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
8.3. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów, wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie tj. omyłki bezsporne, czyli
niebudzące żadnej wątpliwości, mające mylną pisownię wyrazu, błąd stylistyczny czy gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy, rozbieżność
pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie przyjmując, jako poprawny zapis słowny.
4)
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe - omyłki dotyczące działań
arytmetycznych na liczbach, Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie błędną sumę cen za
poszczególne elementy zamówienia, przyjmując, iż podano właściwie ceny za poszczególne
elementy zamówienia.
5)
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z siwz
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi takie omyłki, które nie
ingerują w istotny sposób w treść oferty, tj. nie powodują konieczności znaczącej ingerencji ze
strony Zamawiającego lub nie dotyczą jej istotnych postanowień.
6)
Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty, podlega odrzuceniu.
7)
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8)
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8.4. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie pisemnej na adres wymieniony
w pkt 1 siwz lub n/w nr faks z pkt 1 siwz: 23 662 35 49 lub poprzez skrzynkę elektroniczną:
sekretariat@zdimplonsk.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
8.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Janusz Chłopik nr tel. 23 662-35-49.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10.Termin związania ofertą.
10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem
ponosi Wykonawca.
11.2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w siwz celem
przygotowania oferty zgodnie z wymogami w niej określonymi, bowiem treść oferty musi
odpowiadać treści siwz.
11.3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w formie
pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie w sposób czytelny. Zaleca się, aby
wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.
11.4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11.5. W przypadku, gdy ofertę wraz z załącznikami podpisuje upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres (oryginał lub
kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza);
11.6. Wszelkie poprawki występujące w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
09-100 Płońsk ul. Zajazd 8
tel. /fax 23 662 35 49
e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl

KRS 0000132636
Kapitał Zakładowy 6.448.500,00 zł
NIP: 567-000-38-07
REGON: 130335984

osobę podpisującą ofertę i opatrzone datą naniesienia poprawki;
11.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia
i dokumenty.
11.8. Oferta oraz załączniki, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku gdy jakaś część formularza nie dotyczy
Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”;
11.9. Wymaga się by oferta była w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości, bez
uszkodzenia tego opakowania. Wykonawca zamieści ofertę w jednej kopercie, która będzie:
a) zaadresowana na Zamawiającego na adres podany w pkt 1siwz.
b) posiadać oznaczenie:
Oferta na dostawę pn.
Dostawa i sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn
Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95*
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON*
do części nr ….. zamówienia*
*należy wypełnić podając nr części, na którą Wykonawca składa ofertę.
c) posiadać adres Wykonawcy, aby można ją było odesłać w przypadku złożenia jej po upływie
terminu składania ofert.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Składanie ofert:
Oferty należy składać w Zarządzie Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Adres: 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8
(Sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2018 r. godz. 10.00
12.2. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego tj.
Zarządzie Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Adres: 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3
ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostepnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia,
zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.6. Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która
została złożona po terminie.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
09-100 Płońsk ul. Zajazd 8
tel. /fax 23 662 35 49
e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl

KRS 0000132636
Kapitał Zakładowy 6.448.500,00 zł
NIP: 567-000-38-07
REGON: 130335984

13.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być wartością wyrażoną w jednostkach
pieniężnych cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z obowiązującą ustawą obowiązującą ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług
z dnia 9 maja 2014 r. (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830), z wyodrębnieniem należnego podatku
VAT. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę
o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku
nie ulegnie zmianie.
13.2. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do
zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia oraz ujmie
wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
13.3. Cena oferty obejmuje całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne
koszty i opłaty, które będą poniesione w związku z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
13.4. Wyznacznikiem cenowym stosowanym do oceny i porównania złożonych ofert będzie
średnia arytmetyczna cen oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 95 koncernów PKN
ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A. publikowana na ich stronach internetowych na dzień
15.12.2018 r. pomniejszona o zaproponowany przez Wykonawcę rabat.
13.5. Rabat określony przez Wykonawcę zostanie ustalony na okres obowiązywania umowy i nie
będzie podlegał zmianie, a cena 1 litra paliwa płynnego będzie każdorazowo pomniejszona
o zastosowany przez Wykonawcę rabat.
13.6. Cena powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Pzp. Jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności
od najważniejszego do najmniej ważnego.
14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone
niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
14.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, będzie stanowiło podstawową
zasadę oceny ofert.
14.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie n/w kryterium oceny ofert:
Cena za realizację zamówienia – 100%;
14.4. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
14.4.1. Opis kryterium „Cena za realizację zamówienia”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca,
który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 100 pkt, a inni odpowiednio mniej,
stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:
C = (Cmin : Cx) x waga kryterium (100%)
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
09-100 Płońsk ul. Zajazd 8
tel. /fax 23 662 35 49
e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl

KRS 0000132636
Kapitał Zakładowy 6.448.500,00 zł
NIP: 567-000-38-07
REGON: 130335984

Cx – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
14.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zachowa się zgodnie z art.
92 ustawy Pzp.
15.3. Zamawiający zawrze umowę po upływie terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp albo przed upływem wyznaczonych terminów, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
15.4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
15.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawca nie podejmie stosownych działań
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W tej sytuacji Zamawiający zachowa się zgodnie
z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
15.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie środków ochrony prawnej albo w terminach, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2.
15.7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak
również o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia
umowy.
15.8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1
Pzp. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, o których mowa w art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp albo
w art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Wzór umowy.
17.1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Wzór umowy do części I stanowi
załącznik nr 6 do siwz. Wzór umowy do części II stanowi załącznik nr 7 do siwz.
17.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
17.3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zmiany umowy do części I określone zostały w § 7 wzoru umowy.
2. Zmiany umowy do części II określone zostały w § 13 wzoru umowy.
17.4. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności;
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
09-100 Płońsk ul. Zajazd 8
tel. /fax 23 662 35 49
e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl

KRS 0000132636
Kapitał Zakładowy 6.448.500,00 zł
NIP: 567-000-38-07
REGON: 130335984

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4) 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.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie pkt. 3.
8) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
9) Na czynności, o których mowa w pkt. 8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 3.
10) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
12) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 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.
13) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
14) Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
15) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu.
16) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
17) Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
18) Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia
Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały
one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych
czynności Zamawiającego.
19) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
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19. Załącznikami niniejszej SIWZ są:
Zał. nr 1 – Formularz oferty.
Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Zał. nr 4 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – dotyczy części I
Zał. nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Zał. nr 6 – Wzór umowy do części I.
Zał. nr 7 – Wzór umowy do części II.
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Formularz oferty, załącznik nr 1 do SIWZ nr 15/2018

Oferta
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko: …………................
Adres: ……………………………………..
NIP …………………………………………
REGON …………………......................
Telefon…………………….……………….
Faks (wpisać numer lub ,, Brak faxu”): ….………………
e-mail ………………@........................
Województwo ………………………….….
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
09-100 Płońsk ul. Zajazd 8
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na dostawę pn. Dostawa i sprzedaż paliw
płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą
w Płońsku, Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95, Część II. Dostawa i sprzedaż oleju
napędowego ON składam niniejszą ofertę.
2.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości:
(W druku składanej oferty należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95
Brutto …………zł (słownie: …………………………………………………………..……zł),
(wpisać wartość kolumny „g”)
Cena oferty została obliczona na podstawie poniżej kalkulacji:
Ilość litrów

a
Część I.
Sprzedaż
benzyny
bezołowiowej
95
w
szacunkowej
ilości
6 000 l

Średnia cena
netto 1 000 l
benzyny
bezołowiowej
rafinerii LOTOS
S.A.
i ORLEN S.A.
z dnia
15.12.2018 r.
b

3 524,50 zł

Stały rabat(-)
/marża(+) od
ceny 1 000 l

(d x a)

Kwota
podatku VAT

Wartość
dostawy brutto
(suma f + e)

e

f

g

Wartość netto

benzyny
bezołowiowej

Cena netto za
1 000 l po
uwzględnieniu
rabatu()/marży(+) (b - c)

c

d

zł

zł

zł

zł

2.2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości:
(W druku składanej oferty należy wypełnić jedynie te części na które Wykonawca składa ofertę)
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON
Brutto …………zł (słownie: …………………………………………………………..……zł),
(wpisać wartość kolumny „g”)
Cena oferty została obliczona na podstawie poniżej kalkulacji:
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zł

Ilość litrów

a
Część II.
Dostawa
i sprzedaż
oleju
napędowego
ON
w
szacunkowej
ilości
38 000 l

Średnia cena
netto 1 000 l
oleju
napędowego
rafinerii LOTOS
S.A. i ORLEN
S.A. z dnia
15.12.2018 r.
b

3 889,00 zł

Stały rabat(-)
/marża(+) od
ceny 1 000 l
oleju
napędowego

Cena netto za
1 000 l po
uwzględnieniu
rabatu(-)
/marży(+) (b - c)

Wartość netto
(d x a)

Kwota
podatku VAT

Wartość
dostawy brutto
(suma f + e)

c

d

e

f

g

zł

zł

zł

zł

3. OŚWIADCZAM, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na należyte
wykonanie przedmiotu umowy. Zastosowany rabat, o który każdorazowo zostanie
pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie
sprzedaży w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy i nie będzie
podlegał zmianom, oferowane paliwo spełnia wszystkie obowiązujące wymogi i normy
dotyczące paliw.
4.Termin wykonania zamówienia – zgodne z zapisami przedstawionymi w pkt. 4 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczam, że dysponuję stacją paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji
paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853), położoną w miejscu oddalonym nie więcej niż 5
km od siedziby Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8 tj.
………………………………………………………………………………………………………………..
(należy podać adres: miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy, poczta)*
*dotyczy części I
6. Oświadczam, że oferowane przeze mnie paliwa płynne: benzyna bezołowiowa 95 i olej
napędowy ON spełniają wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015
poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN 590:2013-12, PN-EN 228:2013-04.
7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz do
przedmiotowego zamówienia.
9. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
10. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy przedsiębiorstwem (jeżeli dotyczy):
- małym (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*,
- średnim (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).*
(*niepotrzebne skreślić)
11. Integralną częścią oferty są n/w dokumenty:
Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
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zł

1)
…………………………………………………………….
2)
…………………………………………………………….itd.
12. Oferta zawiera łącznie.........stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do
podpisania oferty.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
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Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
załącznik nr 2 do SIWZ nr 15/2018

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i sprzedaż paliw
płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą
w Płońsku,
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95*,
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON*,
(* niepotrzebne skreślić)
znak: 1/2018, oświadczam, co następuje:
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez
Zamawiającego,
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
* wypełnić jeżeli dotyczy
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
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Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
załącznik nr 3 do SIWZ nr 15/2018

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i sprzedaż paliw
płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą
w Płońsku
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95*
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON*,
(* niepotrzebne skreślić)
znak: 1/2018 oświadczam, co następuje:
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:…………………………………………………
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
* wypełnić jeżeli dotyczy
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
* wypełnić jeżeli dotyczy
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
* wypełnić jeżeli dotyczy
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia)
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Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – dotyczy
części I, załącznik nr 4 do SIWZ nr 15/2018

Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.
Dostawa i sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg
i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) składam/y/ następujący:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami
spełniających wymagania określone w pkt. 5.A.3.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Lp.

1

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego

Informacja o podstawie do
dysponowania tymi zasobami

Oświadczamy, że dysponuje/my stacją paliw
spełniającą wymogi przewidziane przepisami
dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie
(t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853), położoną
w miejscu oddalonym nie więcej niż 5 km od
siedziby Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg
i Mostów Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Zajazd
8.

………………………….……………………………………..
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
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Oświadczenie Wykonawcy o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Załącznik nr 5 do SIWZ nr 15/2018

Dokument ten Wykonawca składa w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego www.zdimplonsk.pl zakładka „Przetargi” informacji z otwarcia
ofert.
…………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)
Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*,
* niepotrzebne skreślić
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.
Dostawa i sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg
i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku
Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95*
Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON*,
(* niepotrzebne skreślić)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) niniejszym informuję, że:
1. nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, wraz z żadnym innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, wraz z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
1)
……………………………………………………………………………………………
2)
…………………………………………………………………………………………..
oraz przedstawiam wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
……………………..……………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
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Wzór umowy część I, załącznik nr 6 do SIWZ nr 15/2018

WZÓR UMOWY ZDiM/ .../2018
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Płońsku pomiędzy:
Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8
NIP:……………………….. REGON:…………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. Janusza Chłopika - Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................................................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
……………………..…………………………………….., z siedzibą w ……………………… przy ulicy
…………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy…………………..………….……… …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP
……………………….., reprezentowanym przez:………………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) ………………..…………………………………………..…….., działającym pod firmą
…………..…………..…………………………………………
z siedzibą w ………………….
przy ulicy ……………………......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP
…………………, REGON……………..
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy na dostawę pn. Dostawa i sprzedaż paliw
płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą
w Płońsku, Część I. Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95, Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 do samochodów
służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku o szacunkowej
ilości: 6 000 l.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych asortymentu tj. podane wielkości
zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
jednakże maksymalnie o 20 %.
3. Zamawiający wymaga, aby sprzedawane paliwo spełniał wymogi jakościowe określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PNEN 228:2013-04.
§2
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.
§3
1. Zakup paliwa przez Zamawiającego odbywać się będzie na stacji paliw spełniającą wymogi
przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
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i produktów naftowych i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853), położoną
w miejscu oddalonym nie więcej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg
i Mostów Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8 tj. ………………………………(należy podać
adres: miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy, poczta).
2. Zakup paliwa przez Zamawiającego potwierdzony zostanie wystawieniem dokumentu WZ.
3. Zakup paliwa – benzyna bezołowiowa 95, będzie się odbywał w dni robocze w godzinach 7.00 –
15.00 na stacji paliw Wykonawcy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę pojazdów
z numerami rejestracyjnymi pojazdów do tankowania.
4. Tankowanie paliwa odbywać się będą bezgotówkowo i każdorazowo dokumentowane będzie
wpisem w kontrolce pojazdu Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz
imię i nazwisko użytkownika.
§4
1. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty brutto: ……………. zł (słownie: …………….), zgodnie z Formularzem oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Cena będzie obliczana według nast. wzoru:
C = (Cd – R/M)

tj. C = (Cd – ….zł)

Legenda:
C – cena za 1 m3 oleju napędowego netto
Cd – cena dnia obowiązująca na stacji paliw
R/M – rabat/marża w zł.
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania
kwoty określonej ust. 1 umowy.
4. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za pomocą wystawianych faktur VAT po każdym
tankowaniu, termin płatności nie krótszy niż 30 dni od dnia odebrania przez Zamawiającego
faktury. Faktury wystawiane będą za tankowania pojazdów Zamawiającego. Wykonawca
zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość
zakupionego paliwa z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego tankowanego pojazdu.
§5
1. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w zakresie niezrealizowanych dostaw w przypadku trzykrotnej sprzedaży przez
Wykonawcę paliwa nie spełniającego wymagań jakościowych dla benzyny bezołowiowej 95.
3. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie miesiąca od daty
wystąpienia trzeciej sprzedaży nie spełniającej wymagań jakościowych ze skutkiem od dnia
odstąpienia.
§6
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 100 zł, każdorazowo gdy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zamawiający nie będzie mógł dokonać tankowania
paliwa, na stacji Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
w przypadku sprzedaży przez Wykonawcę paliwa nie spełniającego wymagań jakościowych dla
benzyny bezołowiowej 95.
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§7
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności:
1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego,
2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi lub grożących powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac w terminie, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
4) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych
powiązanych z ustawą Pzp lub przepisów związanych z przedmiotem zamówienia, w tym
ustawy o podatku od towarów i usług,
5) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu
do umowy.
§8
1.

2.

3.
4.

Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób,
mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania
sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa
w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze
zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły
do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1.

Formularz oferty Wykonawcy.
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Wzór umowy część II, załącznik nr 7 do SIWZ nr 15/2018

WZÓR UMOWY ZDiM/ .../2018
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Płońsku pomiędzy:
Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 8
NIP:……………………….. REGON:…………………………………………………..
reprezentowanym przez:
2. Janusza Chłopika - Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................................................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
……………………..…………………………………….., z siedzibą w ……………………… przy ulicy
…………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy…………………..………….……… …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP
……………………….., reprezentowanym przez:………………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) ………………..…………………………………………..…….., działającym pod firmą
…………..…………..…………………………………………
z siedzibą w ………………….
przy ulicy ……………………......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP
…………………, REGON: ……………..
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy na dostawę pn. Dostawa i sprzedaż paliw
płynnych do samochodów służbowych i maszyn Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą
w Płońsku, Część II. Dostawa i sprzedaż oleju napędowego ON, Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego zwanego dalej także paliwem
wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą
zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się warunków atmosferycznych.
Paliwo w okresie od dnia 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada musi
mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 °C. Dla oleju napędowego,
dla okresu zimowego trwającego od 16 listopada do końca roku, temperaturę zablokowania
zimnego filtra nie wyższą niż: -20 °C.
3. Szacunkowa ilość oleju napędowego jaką Zamawiający przewiduje zamówić u Wykonawcy
w okresie obowiązywania umowy wynosi: 38 000 l.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych asortymentu tj. podane wielkości
zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
jednakże maksymalnie o 20 %.
5. W przypadku wejścia w życie podczas trwania umowy zmiany przepisów regulujących
wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, powodującej niezgodności z wymaganiami
określonymi w ust. 1, Wykonawca zastosuje się do obowiązujących przepisów.
§2
1. Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 14:00.
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W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw również
w innych dniach. Czynności związane z przeładunkiem paliwa ciążą na Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczanie paliwa autocysternami posiadającymi ważne
świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy dostarczać Zamawiającemu olej
napędowy autocysternami wyposażonymi w atestowane i legalizowane urządzenie do
odmierzania ilości wydawanego paliwa. Urządzenie musi wskazywać ilość wydawanego paliwa
wg przelicznika temperatury referencyjnej + 150C, jak również rzeczywistą ilość paliwa.
4. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa nastąpi w m3 (z dokładnością do trzech miejsc po
przecinku) w temperaturze referencyjnej +15°C wg wskazań atestowanego i legalizowanego
licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie, uwidocznionego w dowodzie wydania
i potwierdzonego podpisem przez przedstawicieli obu stron.
§3
1. Wraz z dostawą zamawianej partii oleju napędowego przy każdym rozładunku autocysterny,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów
dotyczących przywiezionego paliwa:
1) aktualne świadectwo jakości (atest - orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej
następujące dane: nazwę produktu, nazwę producenta paliwa, datę sporządzenia atestu,
nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów jakościowych produktu.
2) po rozładunku Wykonawca sporządza - dowód wydania z zawartą w nim:
a) gęstością przy temperaturze referencyjnej +15C,
b) ilością paliwa w litrach przy temperaturze referencyjnej + 15C,
c) ilością paliwa w litrach w temperaturze rzeczywistej.
§4
1. Strony postanawiają, że dostawa i odbiór zakupionego paliwa odbywać się będzie na podstawie
powiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, ze
wskazaniem ilości dostarczanego paliwa w jednym transporcie, na tel. …….., fax ………….,
email ……………….
2. Jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż ….. litrów i nie większa niż …… litrów.
3. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: …………. e-mail: ………..
4. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ………………… e-mail: ………..
5. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 i 4 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga powiadomienia
drugiej strony o zmianie.
§5
Dostawa i odbiór paliwa o której mowa w § 4 nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni od
momentu złożenia zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poddania kontroli laboratoryjnej losowo wybranej próbki
oleju napędowego dostarczonego przez Wykonawcę w celu jego kontroli jakościowej w zakresie
zgodności dostarczonego i wykorzystywanego oleju napędowego z wymaganiami jakościowymi
dla oleju napędowego. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu przy
każdej dostawie pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pobranie próbki nastąpi
w obecności osoby dostarczającej paliwo i będzie przez tą osobę plombowane w obecności
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Koszty ekspertyzy będą pokrywane przez strony w zależności od ich wyniku, tj. jeśli wynik
laboratoryjnego badania oleju zlecony przez Zamawiającego ujawni jego właściwości niezgodne
z umową, wówczas kosztami badania obciążony zostanie Wykonawca, jeśli zaś wynik będzie
prawidłowy, koszty badania poniesie Zamawiający.
3. Badania wykonywane będą w wybranym przez Zamawiającego laboratorium.
4. Ujawnienie przy pomocy badań laboratoryjnych niezgodności parametrów określających
właściwości próbki oleju danej dostawy z określonymi w umowie, będzie uznane za niezgodne
z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.
5. Wynik badania otrzymany z niezależnego laboratorium jest wiążący dla obu stron i przesądza
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o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów określających właściwości próbki oleju
danej dostawy z określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całości
oleju pozostającego w stanie zapasu danego zbiornika, do którego zlano paliwo o niezgodnych
parametrach. Termin wymiany wynosi max. 24h od zgłoszenia żądania wymiany.
7. W przypadku reklamacji ilościowej Wykonawca zobowiązuje się maksymalnie w ciągu 2 dni od
daty zgłoszenia reklamacji dostarczyć odpowiednią zgodną z zamówieniem ilość brakującego
oleju. Brak odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 2 dni roboczych zostanie
potraktowane jako uznanie reklamacji.
8. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust.6 należność za dostawę zapłacona będzie
po otrzymaniu faktury korygującej.
9. Dostawa oleju napędowego w trybie określonym w ust. 6 nastąpi wg ceny obowiązującej w dniu
dokonywania nalewu zareklamowanego oleju.
§7
1. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty brutto: ……………. zł (słownie: …………….), netto:………………. (słownie:
………………..), zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania
kwoty określonej ust. 1 umowy.
3. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać jego ilość w m 3
zgodnie z postanowieniami § 2 ust 4., oraz cenę o jakiej mowa w § 8.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie nie krótszym niż 14 dni,
licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
§8
1. Cena sprzedaży netto 1 m3 oleju napędowego w temperaturze referencyjnej + 15° C wraz
z kosztami transportu do Zamawiającego, nie będzie wyższa niż średnia matematyczna cen
netto obowiązująca w PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A. opublikowana na stronach
internetowych tych koncernów w dniu dostawy z uwzględnieniem stałego rabatu/marży
określonego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Cena będzie obliczana według nast. wzoru:
C = (Śc – R/M)

tj. C = (Śc – ….zł)

Legenda:
C – cena za 1 m3 oleju napędowego netto
Śc – średnia matematyczna cen obowiązujących w PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A.
opublikowanymi na stronach internetowych tych koncernów za 1m³.
R/M – rabat/marża w zł.
3. Strony ustalają, że określona cena paliwa będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z ogólną zasadą matematyczną.
§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
1) w przypadku zwłoki w dostawie oleju napędowego - w wysokości 1% wartości brutto nie
dostarczonej terminie dostawy, ustalonej wg ceny obowiązującej w dniu, w którym dostawa
miała nastąpić, za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku zwłoki w dostawie oleju napędowego zgodnie z zapisem § 6 ust. 6 w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej w terminie dostawy, liczonej od dnia
w którym miała nastąpić dostawa i ustalonej wg cen obowiązujących w tym dniu, za każdy
dzień zwłoki,
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2.
3.
4.

5.

1.

6.

2.

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10%
wartości brutto dostaw niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy.
4) za brak odpowiednich pojemników określonych w §m6 ust.1, w wysokości 1000 zł za każdy
przypadek.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu
niniejszej umowy kar umownych, każdorazowo z należnościami za dostawy określone fakturą.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
W przypadku gdy wynik badania laboratoryjnego potwierdzi niezgodności parametrów
dostarczonego oleju z określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych) za każdy ujawniony przypadek, a w przypadku awarii samochodów służbowych lub
maszyn, do których został wlany olej niezgodny z parametrami określonymi w § 1 ust.1,
Wykonawca zobowiązany jest, do pokrycia kosztów zakupu, wymiany i naprawy wszystkich
części, które uległy uszkodzeniu w wyniku użycia niewłaściwego oleju.
W przypadku nieterminowej realizacji płatności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za
zwłokę.
§ 10
Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w zakresie niezrealizowanych dostaw w przypadku trzykrotnej dostawy przez
Wykonawcę oleju napędowego nie spełniającego wymagań jakościowych dla oleju
napędowego.
Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie miesiąca od daty
wystąpienia trzeciej dostawy oleju napędowego nie spełniającego wymagań jakościowych ze
skutkiem od dnia odstąpienia.

§ 11
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę: samodzielnie* lub przy udziale
podwykonawców* (jeżeli wykonawca wykazał w ofercie, że wykonanie zamówienia powierzy
podwykonawcom).
* niepotrzebne usunąć
2. Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, podpisać umowę
z Podwykonawcami o wykonanie określonej szczegółowo części przedmiotu umowy,
wymienionej w ofercie.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników
w takim samym zakresie jak za swoje działania.
4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych
Podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z SIWZ
lub innymi obowiązującymi przepisami.
5. W przypadku podzlecenia części przedmiotu umowy Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega
sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze tychże prac.
6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość
i terminowość dostaw wykonywanych przy udziale Podwykonawców.
§ 13
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności:
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1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego,
2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi lub grożących powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac w terminie, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
4) w przypadku zmian przepisów prawa oraz wydanych do nich aktów wykonawczych
powiązanych z ustawą Pzp lub przepisów związanych z przedmiotem zamówienia, w tym
ustawy o podatku od towarów i usług,
5) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu
do umowy.
§ 14
1.

2.

3.
4.

Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób,
mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania
sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa
w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze
zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły
do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1. Formularz oferty Wykonawcy.
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