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§ l. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
	Adres : 37- 403 Pysznica ul. Wolności 295 
woj. podkarpackie, kraj: Polska 
	NIP: 	865-20-28-626 
	REGON: 	180583513 
Adres internetowy: www.zgk.pysznica.pl
Numer telefonu: +48-15/8410008, 
Numer faksu: +48-15/8410008 
2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy ten dokument oznaczone jest znakiem: 1/ZGK/20 17. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 
3.	Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: Numer ogłoszenia: 41049-2017
4.	Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.03.2017r. 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047ze zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp. 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego - dostawa do zbiornika typu FuelMaster 5000 znajdującego się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy - jednorazowo w ilości ok. 4000- 4500 litrów. 
	Średnioroczne zapotrzebowanie na olej napędowy wynosi ok. 70 000 litrów 
	Jakość dostarczanych paliw musi gwarantować bezawaryjny rozruch i eksploatację 
pojazdów maszyn i urządzeń Zamawiającego także w okresie zimowym. 
	Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
23121100-2 - olej napędowy 
	Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 14000 do 200000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. 

§ 4. Termin wykonania zamówienia: 
Zamówienie - dostawę paliw należy realizować sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku. 
§ 5. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. l ustawy dotyczące: 
l.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. l Pzp., oraz przedstawi stosowne pozwolenie na obrót paliwami płynnymi. 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia - 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 
3. Potencjał techniczny: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się   o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 

	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia  z postępowania                    o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. I ustawy: 


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełniaj nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6 pkt 1.1-1.6 i 2 SIWZ. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu (§ 5 pkt. 6 SIWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - Zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną. 

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
I. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, o których to warunkach jest mowa w § 5 SIWZ: 


PODMIOTY KRAJOWE 
1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (§ 5 pkt. 6 SIWZ) - tj. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. l pkt. 2 ustawy - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
1.2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS potwierdzające ,że wykonawca nie zalega z opłacanie podatków, składek, na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminów składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
PODMIOTY ZAGRANICZNE: 
1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. I pkt 2 ustawy 
zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 pkt 1.1 SIWZ - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
1.5.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w podpunkcie poprzedzającym, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do. reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
PODMIOTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE: 
1.6. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 6 SIWZ) - tj. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. I ustawy - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ). 
2. Poza dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, każdy Wykonawca (konsorcjum, spółka cywilna) przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ). 
3. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów: 
3.1. Dokumenty, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, przyjmujące formę 
załączników do oferty Wykonawcy, muszą być złożone pisemnie: 
- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
dotyczy: dokumentów, o których mowa w § 6 pkt 1.1-1.6 SIWZ; 
- w formie oryginału, dotyczy: oświadczenia o spełnianiu warunków, o którym mowa w § 6 pkt 2 SIWZ. 
3.2. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność                 z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                             o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podiniotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę. 
3.4. W imieniu Wykonawcy potwierdzenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może (mogą) dokonać tylko osoba(y) do tego uprawniona( e). W skazane jest, aby dokumenty złożone w formie kserokopii były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tą(te) samą(e) osobę(osoby), która(e) podpisała(y) ofertę, 
3.5. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu - tzn. poprzez złożenie czytelnego podpisu lub parafki wraz z imienną 
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, np.: 
"poświadczam za zgodność z oryginałem {podpis(y) osoby( osób) uprawnionej(ych) oraz 
pieczątka(i) imienna( e) i/lub firmowa} ". 
3.6. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być 
złożony w całości. 
3.7. W przypadku, gdy kserokopia złożonego dokumentu składa się z więcej niż jednej strony, zalecane jest aby każda ze stron tej kserokopii była potwierdzona za zgodność z oryginałem, zgodnie z powyższymi wymogami dotyczącymi potwierdzania kserokopii dokumentów - wymagane jest, aby kserokopia dokumentu była potwierdzona za zgodność z oryginałem na ostatniej stronie. 
3.8. Dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 1.1 SIWZ muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1.5. SIWZ., 
3.9. Datą wystawienia dokumentów, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym jest data 
wystawienia dokumentu przez organ do tego uprawniony. Jeżeli dany dokument zostanie 
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu wydającego ten dokument, to wówczas data tego potwierdzenia będzie uważana za datę wystawienia dokumentu - pod warunkiem, że z treści poświadczenia będzie jednoznacznie wynikać że jest to, obok potwierdzenia zgodności dokumentu z oryginałem, również potwierdzenie aktualności informacji zawartych w tym dokumencie. 
3.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków dokumenty wymienione w § 6 pkt 1.1-1.6 SIWZ winien przedłożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. 
3.11. Dodatkowe informacje: 
- pożądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ zostało sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku); Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedno oświadczenie w imieniu całego konsorcjum/ spółki cywilnej; 
- pożądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ zostało sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku); każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej składa oświadczenie oddzielnie; 
- pożądane jest, aby załączniki zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością przedstawioną w § 6 pkt ISIWZ. 
4. Termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków: 
4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą. 
4.2. Termin składania poszczególnych dokumentów odpowiada terminowi składania ofert. 
§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 
I. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem - nr faksu Zamawiającego: (15) 841-00-08. 
Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz dokumentów, o których mowa w § 6 i 10 pkt 1.11-1. 12 S IWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 
2.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 
l) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - 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. 
4.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w § 7.3.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 
5.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                    o którym mowa w § 7.3.1) do § 7.3.2). 

6.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca. 

7.	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

	Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno- prawnych) jest TofiI Kazimierz - fax: (15) 8410008. 


	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych 
z przedmiotem zamówienia: Jan Ślusarczyk - fax: (15) 8410008

 
8.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana jest bezpłatnie, podobnie jak wersja elektroniczna, która opublikowana jest na stronie: www.zgk.pysznica.pl
§ 8. Wymagania dotyczące wadium: 
W tym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 
§ 9. Termin zwiaząnia ofertą: 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
I. Wymogi formalne: 

1.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i       przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

1.2.Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) drukach: FORMULARZ OFERTOWY, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 3 do SIWZ lub na kserokopiach sporządzonych z tych formularzy. 
1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą 
maszyny do pisania. 
1.4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp. 
1.5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian 
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. 
1.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę. 
1.7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) 
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę/y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 
a)	osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy; 
b)	pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a; 
c)	pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
1.8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez mocodawcę. Postanowienie SIWZ, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym. 
1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać z umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, jeżeli Wykonawcy takową umowę - w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - załączą do swojej oferty. 
1.10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ. 
1.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - w tym celu Wykonawca, który powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 
Nie załączenie wypełnionego formularza oznaczać będzie, że Wykonawca całość zamówienia – bez udziału podwykonawców.

1.12. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór wyżej wspomnianego dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie): 
2.1. oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ; 
   2.2. dokumenty, o których mowa w § 6 pkt l i 2 SIWZ - sporządzone i złożone zgodnie 
z wymogami SIWZ; 
   2.3. dokument, o którym mowa w § 10 pkt 1.9 (zdanie drugie) SIWZ - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; 
2.4. pełnomocnictwo - o ile dotyczy; 
   2.5. lista albo informacja, o której mowa w § 10 pkt 1.12 SIWZ (patrz: załącznik nr 4 do SIWZ) - sporządzona i złożona zgodnie z wymogami SIWZ. 
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
I. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kod pocztowy 37-403 Pysznica, ul. Wolności 295, (sekretariat) : osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) - w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
"Oferta dotyczy zamówienia pn.: 
     Dostawa oleju napędowego w latach 2017-2018. - znak sprawy: 01/ZGK/2017 - nie otwierać do dnia 16 marca  2017 roku, godz. 09: 10". 
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia: 16 marca 2017 r. godz. 09:00. 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
1.1. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty - do wyżej wskazanego miejsca - przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2017r. o godz. 09:10 w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 0.0. w Pysznicy, kod pocztowy 37-403 Pysznica, ul. Wolności 295, 
3.	W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny: 
l.	Cena oferty jest ceną brutto za dostawę paliw obliczonych według cen oferenta na dzień 14 marca 2017roku. 
2.	Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku V AT. 
3.	Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
4.	Ceny zawarte w formularzu oferty muszą być wyrażone w zł, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
l. Kryterium wyboru oferty i jego znacznie: 
1.1. Kryterium oceny ofert oparte jest na systemie punktowym. 
1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie niżej 
przedstawionego kryterium: 
Kryterium 1: Upust wyrażony w % (procentach) od cen       hurtowych     netto podawanych na stronach producenta paliw PKN ORLEN na dzień dostawy 
Znaczenie: 30% 
          Kryterium 2: Cena brutto wyrażona w PLN obliczona na podstawie danych określonych w SWIZ pomniejszona o zaproponowany upust cenowy. 
Znaczenie: 70% 
2. Sposób oceny ofert: 
2.1. Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone. 
2.2. Komisyjna ocena ofert: 
a) Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert - stosując poniższe zasady: 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 1000,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły: 
Xn = (Umin/Cn) x 1000, 
gdzie: 
Xn - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie; 
Um in - oznacza najniższą upust/cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie); 
Cn - oznacza cenę ocenianej oferty; 
1000 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %). 
b)	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów ( zaoferuje najniższą cenę i największy upust cenowy).
3. Dodatkowe informacje: 
3.1. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która następnie nie zostanie odrzucona - Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, przyznając jego ofercie maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny). 
3.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu. 
2.	Niezwłocznie po wyborze naj korzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia na zasadach określonych wart. 92 Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
	Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3.	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 
4.	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
3.Ogłoszenie zawierające informacje wskazane powyżej w pkt 2. Zamawiający umieści na    stronie internetowej www.zgk.pysznica.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w   terminach określonych wart. 94 ust. l i 2 ustawy Pzp. 
5. W przypadku Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
a)	konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 
Zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków - wybór formy 
zastrzega się dla Zamawiającego; 
b)	spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do 
przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej - wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego. 
6.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 ust. I Pzp. 

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:· 
W tym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zmiany postanowień w umowie: 
Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 - 1989). 
§ 18. Informacje ogólne: 
1.	Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie jest 
podzielone na 2 części - w związku z tym oferta może obejmować całość przedmiotu 
zamówienia lub jedną zjego części. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 
4.	Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 
5.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania Się drogą elektroniczną 
z zastrzeżeniem § 7 pkt 1 (zdanie trzecie) SIWZ. 
6.	Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN). 
7.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa wart. 91a do art. 91 c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 4 pkt l ustawy. 
10.	Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
11.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12.	Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
13.	Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia, o których mowa wart. 151 a ustawy Pzp. 
14.	Sprawy nieuregulowane niniejszą siwz reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

§ 19. Wykaz załączników do SIWZ 
I.	Wprowadzenie do SIWZ załączników stanowiących dla Wykonawców wzory formularzy ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez zamawiającego informacji, a co za tym idzie możliwości ich porównania. 
2.	Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do warunków sporządzenia poszczególnych formularzy (w szczególności § 10 pkt 1.3-1.5SIWZ). 
3. Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki: 

1. 
Załącznik nr 1 
Formularz ofertowy 
2. 
Załącznik nr 2 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. 
Załącznik nr 3 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
4. 
Załącznik nr 4 
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
5. 
Załącznik nr 5 
Wskazanie podwykonawców, którzy będą uczestniczyć


w zamówieniu 
6. 
Załącznik nr 6 
Istotne postanowienia umowy 











Załącznik nr 1 do siwz 
FORMULARZ OFERTOWY 
Zamawiający: . 
                                                                Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
                                                                  ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica
         Dane Wykonawcy¹:
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 
	Zarejestrowany adres Wykonawcy: 	. 
	NIP 	. 
	REGON 		
 	Osoba do kontaktu               …………………………………………………………………………………………………	 
	Telefon 		. 
	Nr faksu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: 	. 
	e-mail 	. 
W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr O 1/ZGK/20 17 o nazwie: 
Dostawa oleju napędowego w latach 2017-2018.  

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem 
i wyspecyfikowanymi warunkami za cenę wyliczoną na dzień 14 marca 2017r.
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Lp 
Asortyment 
Jedli 
zakupu paliw 
(netto bez 
ceny netto 
netto 
brutto 


miary 
w okresie 
VAT) 

(bez VAT) 
(z VAT) 



obowiązywania 
na dzień 






umowy 
14.03.2017



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1. 
Olej napędowy 
litry 
70000 










RAZEM: 

	Słownie cena brutto: 	zł 
3. Udzielamy ..... % upustu od ceny netto jednego litra paliwa podawanych na stronach 
producenta paliw PKN ORLEN na dzień każdej dostawy lub tankowania paliwa. 
1.2. Oświadczam/y, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2. Oświadczenia: 
2.1. Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
2.2. Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 
     oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania. 
     2.3. Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach - w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
	2.4. 	Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny 
na dzień otwarcia ofert. 
	2.5. 	Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 
2017 roku. 
2.6. Usługi objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami. * 
Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom. * - załącznik nr 5 
	do SIWZ 	. 
2.7. Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 
	o nr 	niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
3. Załączniki: 
Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

…………………………..
Miejscowość i data 
                        
                           ……………………………………………………………….
[parafka(i) i imienna( e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby( osób) 
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum! spółki cywilnej)] 
* niepotrzebne skreślić 
	
	               

     Załącznik nr 2 do swiz

	ZAŁĄCZNIK NR 	DO OFERTY 









[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
(konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 
Dostawa oleju napędowego w latach 2017-2018. 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr lIZGK/2017 o nazwie 
jak wyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, niniejszym - zgodnie z wymogami art. 
44 w związku z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047) - oświadczam, że Wykonawca ten spełnia 
warunki o których mowa w § 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania jak wyżej). 

………………………….
    Miejscowość i data 
                                




…………………………………………………………………..
 [parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw 
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum! spółki cywilnej)] 
                   Załącznik nr 3 do siwz 
	ZAŁĄCZNIK NR ………DO OFERTY 










       [pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
       (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

Dostawa oleju napędowego w latach 2017-2018.  
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach  rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia tego 
Wykonawcy z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047). 





…………………………….
Miejscowość i data 
 


 	.............................................................................................................. 
[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw 
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum! spółki cywilnej)] 
                                       
	                Załącznik nr 4 do swiz
	ZAŁĄCZNIK NR 	DO OFERTY 


[pieczęć firmowa lub nazwa i adres 
Wykonawcy (konsorcjum! spółki cywilnej)]

 INFORMACJA 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
	. 	. 
rueograniczonego na: 

Dostawa oleju napędowego w latach 2017-2018. 
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047): 
l) informuję o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;* 
2) w związku z tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów 
  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy:* 


Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu







…………………………..
Miejscowość i data
				  
 ………………………………………………………………………..

[parafka(i) i imienna/e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej



*) niepotrzebne skreślić






        				Załącznik nr 5 do siwz 
	ZAŁĄCZNIK NR 	DO OFERTY 
Załącznik do oferty Wykonawcy, który wykonanie części zamówienia powierzy podwykonawcom


[pieczęć firmowa lub nazwa i adres  Wykonawcy (konsorcjum! spółki cywilnej)]
WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM* 
W przypadku udzielenia nam zamówienia** przez Zamawiającego, powierzymy podwykonawcom 
wykonanie następujących części tegoż zamówienia: 
		
Lp.
Wskazanie (opis) części zamówienia, której wykonanie powierzymy      podwykonawcom:






……………………….
Miejscowość i data 
…………………………………………………………………………….
[parafka(i) i imienna/e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw 
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

*) wykorzystać niniejszy formularz tyle razy, ile to będzie konieczne 
**) dotyczy: postępowania nr 1/ZGK/2016 
                        


 Istotne postanowienia umowy - 
	UMOWA NR 	. 
	W dniu 	r. pomiędzy: 
         Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
         ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
1. Ślusarczyk Jan - Prezes ZGK Sp. z 0.0. 
a: 
..........................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym 
	przez ………………………………………………. 
w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego znak O l/ZGK/20 17 została zawarta 
umowa następującej treści: 
§l 
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę  oleju napędowego w latach 2017-2018.  

Umowę na realizację przedmiotu zamówienia ustala się na czas określony tj. od dnia 
podpisania niniejszej umowy do 31.12.2018 r. 
§3 
1.	Zakup paliwa odbywać się będzie w następujący sposób - dostawa  na koszt dostawcy specjalistycznym pojazdem cysterną do zbiornika typu FUELMASTER 5000 znajdującego się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy w ilości ok. 4000 - 4500 litrw4500 litrów jednorazowo. 
2.	Zamawiający nabywa paliwa według swoich potrzeb. 
3.	Z tytułu niezrealizowania zakupu w podanych ilościach dostawcy nie przysługują 
żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. 
§4 
1. Orientacyjne wynagrodzenie umowne za realizowane dostawy przyjmuje się w kwotach: 
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1. 
Olej napędowy 
litry 
70000 










RAZEM: 




Słownie:	zł brutto 
	2. Ustalony procentowy rabat w wysokości 	% do cen jednostkowych netto nie 
ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i każdorazowo w dniu 
tankowania lub dostawy będzie uwzględniany 
3.	Cena netto określona na stronie internetowej PKN ORLEN danego paliwa, w każdym dniu 
tankowania lub dostawy będzie wpisywana do zbiorczej karty tankowań. 
4.	 Należności Wykonawcy  za dostarczony olej napędowy będą realizowane na podstawie faktury V AT wystawionej po każdej dostawie, w terminie 30 dni od dostawy. 
5.	Jakość dostarczonych paliw musi gwarantować bezawaryjny rozruch i eksploatację pojazdów maszyn i urządzeń Zamawiającego także w okresie zimowym tj. od 15 listopada do 31 grudnia 2017r. W tym czasie dostarczany olej napędowy musi gwarantować bezawaryjną pracę silników w temperaturze do -30ﾰC-30°C(minus trzydzieści stopni Celsjusza) na co Dostawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu złoży stosowne oświadczenie dołączone do oferty, według wzoru będącego załącznikiem do niniejszej SWIZ.
§5 
1.	Koordynatorem realizacji postanowień umowy będą osoby, ze strony: 
	Zamawiającego: 	. 
	Wykonawcy: 	. 
§6 
1.	Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne. 
2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
- w wysokości 5 % wartości umownej przedmiotu zamówienia, gdy Wykonawca odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności powstałej z winy Wykonawcy 
- w wysokości 1 % wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy 
dzień zwłoki 
b) Zamawiający zapłaci wykonawcy za zwłokę w dokonaniu zapłaty faktury odsetki 
ustawowe 
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w wartości rzeczywiście poniesionej szkody.
3.  W przypadku gdy paliwo arktyczne(do -30ﾰC-30°C) dostarczone w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2017 r., pomimo oświadczenia Wykonawcy, nie będzie odpowiadało wymogom i dojdzie do jego zmętnienia lub wytrącenia parafiny, zatkania filtrów paliwowych – po potwierdzeniu pisemnym tego faktu przez uprawnionego diagnostę pojazdów samochodowych, Wykonawca pokryje Zamawiającemu utracone przychody spowodowane przestojem oraz koszty wymiany uszkodzonych elementów pojazdu w zryczałtowanej wysokości 2000,00 zł. netto(Słownie: dwa tysiące złotych netto), od każdego unieruchomionego pojazdu, a Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wymiany w ciągu jednego dnia od zgłoszenia tego faktu całego pozostającego w zbiorniku FuulMaster oleju napędowego.
4.  Kwoty o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąci z należności za dostarczone paliwo.


§7 
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
- gdy Zamawiający nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających 
z umowy w zakresie płatności. 
2.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Wykonawcy w następujących przypadkach: 
   1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach po 
rozliczeniu zrealizowanych do tego czasu dostaw. 
    2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne wobec 
co najmniej jednej strony umowy, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 
Wykonawcy.
3.Jakość dostarczonego paliwa w dwóch dostawach nie odpowiada normom np. 
  wytrącanie się parafiny, zatykanie filtrów, co stwierdzone zostanie opinią 
  uprawnionego diagnosty lub badaniami paliwa. 
4.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 
	odstępująca 	od 	umowy 	powinna 	podać 	także 	pisemne 	uzasadnienie 
swojej decyzji. Odstąpienie od umowy może nastąpić po upływie 30 dni od dnia 
złożenia wypowiedzenia. 
§8 

1.	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
2.	Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 1 jest nieważna. 
3.	Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie 
natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 
4.	W przypadku gdy Wykonawca złożył ofertę na jedną część zadania postanowienia umowy 
będą dotyczyły tylko tej części. 
§9 
W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zmianami). oraz aktów prawnych wydanych na jego podstawie, przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny oraz treść SIWZ i treść złożonej oferty dotyczące 
niniejszego postępowania. 
§10 
Właściwym do rozpoznania i rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji 
niniejszej umowy będzie władny w tej dziedzinie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
§11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze, 
stron. 



ZAMA WIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA


 
 

