
Łańcut, dnia 2012-11-14 

Nr sprawy: 7/ZP/2012 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Dostawa paliw płynnych  

I. Nazwa, adres i inne dane Zamawiającego: 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  

ul. Traugutta 20 

37-100 ŁAŃCUT 

TEL. (+48 17) 225 72 92, FAX. (+48 17) 225 00 08 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa paliw płynnych w ilości: 

- olej napędowy – ok. 90 000 l  

- benzyna bezołowiowa – ok. 5 000 l 

2. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw płynnych były realizowane sukcesywnie na 
stacji paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do 
zbiorników paliwa samochodów, lub do kanistrów na podstawie indywidualnego 
jednorazowego upoważnienia. 

3. Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich 
stosowania-paliwa letnie, paliwa zimowe.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia, jeżeli 
rzeczywiste potrzeby będą mniejsze. 

5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu ”kart 
paliwowych”. 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie stacji paliw na terenie Łańcuta w 
odległości nie większej niż 10,0 km od siedziby zamawiającego, liczonej jako długość 
trasy przejazdu po drogach publicznych dla samochodów ciężarowych o masie do 40 ton. 

7. Paliwa muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441). 

Wspólny Słownik zamówień CPV: 

- olej napędowy 09134100-8  



- benzyna bezołowiowa 09132100-4 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie 
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p. zmianami. 

V. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert 
częściowych: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

VII. Termin wykonania zamówienia:  

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2013 r.  

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków określonych w ust. VIII pkt 1 ppkt 1 winien spełniać, co najmniej jeden z 
wykonawców albo wszyscy wspólnie. 

3. Warunek określony w ust. VIII pkt 1 ppkt 2 powinien spełniać samodzielnie każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składający ofertę 
wspólnie).  

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. VIII będzie 
dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i 
dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych 
dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 



IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzonego wg 
załącznika nr 2, 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa, co najmniej jeden z tych wykonawców, 
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego wg załącznika nr 3, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. IX pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. IX pkt 2 ppkt 2, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 
wymienione w pkt 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

X. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie oprócz 
wymienionych w ust. IX: 

1. formularz oferty (sporządzony wg formularza określonego w załączniku nr 1), 
2. koncesję wydaną przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie 

handlu przedmiotem zamówienia. 
3. wykaz stacji paliw na terenie Łańcuta - załącznik nr 6 do SIWZ, 
4. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (dotyczy przypadku o którym mowa w ust. XIV pkt 8), Pełnomocnictwo 
musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

Dokumenty z ust. IX i X przedstawione w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.  



XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem – nr faksu 017 225 00 08. 
3. W przypadku przekazywania dokumentów oraz informacji faksem każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Litwin Joanna – sprawy formalne - tel. 017 225 34 27 
2) Szylar Wincenty – sprawy merytoryczne - tel. 017 225 72 92 

XII. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XIII. Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na 

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, 
nieścieralnym atramentem. 

5. Wykonawca przedłoży ofertę wypełniając druk formularza oferty, oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz dołączy pozostałe dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i inne dokumenty 
wymagane w SIWZ.  

6. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez 
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. 

9. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę. 

10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch 
częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako część zastrzeżona oferty”. 



Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) posiadającej następujące 
oznaczenie: 

1) adres Zamawiającego podany w ust. 1 SIWZ  
2) nazwę zamówienia: „Dostawa paliw płynnych” - nie otwierać przed dniem 

06.12.2012r.” 
3) adres, na który Zamawiający odeśle Wykonawcy ofertę w przypadku stwierdzenia jej 

opóźnienia.  

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”. 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. do 
dnia 06.12.2012 r. godz.10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 06.12.2012 r. godz. 10:30. 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie Formularza 
Cenowego – załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Cena ofertowa paliw płynnych ma być ceną sprzedaży obowiązującą na stacji paliw w 
dniu składania ofert.  

3. Wartość upustu należy wpisać jedną dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. 
4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  
5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

cena oferty - 100 % 

Kryterium ceny – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe 
oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej.  

     A 

C = -------- x 100  

          X 

gdzie: 

C – liczba punktów oferty 



A – najniższa cena brutto ze złożonych ofert 

X – cena ocenianej oferty brutto 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) 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, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. XVIII pkt 1 ppkt 1), również na stronie internetowej oraz  
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 
przed upływem terminu związania ofertą. 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI wymienionej ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z p. 
zm.). 

XXI. Istotne dla stron postawienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich 
warunkach: 

Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

 



XXII. Elementy dokumentacji przetargowej. 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 6), ilość stron: 
17.  

a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
b) Załącznik nr 2 – oświadczenie  
c) Załącznik nr 3 – oświadczenie  
d) Załącznik nr 4 – formularz cenowy  
e) Załącznik nr 5 – wzór umowy  
f) Załącznik nr 6 - wykaz stacji paliw na terenie Łańcuta.  

 

 

 

 

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

zatwierdził 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do SIWZ 

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

Pieczęć wykonawcy  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. Dane dotyczące wykonawcy: 
- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- adres 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- nr podstawowego konta bankowego 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- nr telefonu 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- faks 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- e-mail 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
….....................................................................................................................…........................ 
.................................................................................................................................................... 
 
2. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. 
z o.o. , ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na 
zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z cenami 
jednostkowymi określonymi w odpowiednim formularzu cenowym: 

 
 
Cena oferty netto:....................... zł, 
Słownie netto: zł: ..................................................................................... 
 
Cena oferty brutto: ......................zł 
Słownie brutto : zł. ................................................................................... 
 
Podatek VAT:...................zł 
Słownie podatek VAT : zł.......................................................................... 
 
Zgodnie z zał. 4 
 
 
3. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2013 r. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
5. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeżeń. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

upływu terminu składania ofert. 
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego 

projekty umów został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 



naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
(1)……........................................................................................ 
(2)……........................................................................................ 
(3)……........................................................................................ 
(4)……........................................................................................ 
 
 
 
……................................, dnia …....................... 2012 r. 
 
 
 
 

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ  

……………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych dotyczące: 

 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

………………………………      …………………………… 

    miejscowość i data      podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Niniejszym oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia: 

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

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

……………………………………………………………………………………………….… 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

........................................, dn………………………  

         

         ……………………………… 

    podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie też składają powyższe 
podmioty. 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

Formularz cenowy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 upust – wartość upustu od ceny 1 l (brutto) 
 Zamawiający informuje, że ceny paliw w wymienionym okresie będą weryfikowane przez pracowników ŁZK 

 

 
......................................, dnia .............................2012 r.  
 

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

Przedmiot zamówienia Ilość litrów 
 

Cena za 
1 litr 

Brutto 
 

Upust 
 

zł 
 

Cena za 1 l 
brutto po 

uwzględnieniu  
upustu    

Wartość 
Brutto 

 
2 x 5 

 
% 

VAT 

Wartość  
podatku     

VAT 
 

Wartość 
Netto  

 
6 – 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Olej napędowy 90 000 

 
      

Benzyna bezołowiowa  5 000 
 

 

 

     

Razem:   --------   



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
UMOWA NR  ……. 

zawarta w dniu………….  pomiędzy Łańcuckim Zakładem Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Łańcucie, ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział 
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390125, NIP 815-17-87-
723, REGON 180643965, wysokość kapitału zakładowego: 18 351 000 zł, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez : 

 
1. Andrzej Antosz - Prezes 
a,  
 
……………………………………………………………………………. 
 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……  
reprezentowanym przez:  
 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………..  
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§1 
 

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego            
w dniu…………..2012r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
usługę pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych”, Numer sprawy: 7/ZP/2012. 

2. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa paliw płynnych .  
      -     olej napędowy      ok. 90 000 l 

- benzyna bezołowiowa  Pb 95      ok.   5 000 l 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia jeżeli 

rzeczywiste potrzeby będą mniejsze, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych                      
i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

4. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw były realizowane sukcesywnie na stacji paliw 
Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa 
samochodów, lub do kanistrów na podstawie indywidualnego jednorazowego 
upoważnienia.  

5. Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich 
stosowania  paliwa-  letnie, paliwa zimowe.  

 
§2 

 
W dniu zawarcia umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy pisemny wykaz jednostek 
transportowo-sprzętowych uprawnionych do tankowania w w/w. Stacji. 

 
§3 

 
Podstawą sprzedaży paliw przez stację Wykonawcy będzie karta drogowa samochodu, 
raport sprzętu względnie upoważnienie kupującego do wydania paliwa do kanistra. 



§4 
 

Wykonawca zobowiązany jest do : 
- wystawienia dowodu „ Zbiorcza asygnata rozchodu ” na wydane paliwo 
- wpisanie ilości i rodzaju pobranego paliwa do karty drogowej lub raportu   

      pracy sprzętu i potwierdzenie tego faktu pieczęcią stacji. 
 

§5 
 

Dowód wydania paliwa „Zbiorcza asygnata rozchodu” winna zawierać następujące dane : 
-  markę i numer rejestracyjny pojazdu lub numer ewidencyjny sprzętu 
-  nazwisko i imię pobierającego  
-  nr karty drogowej lub numer raportu pracy  sprzętu  
-  datę wydania  
-  rodzaj i ilość pobranego paliwa 
-  potwierdzenie pobierającego ( podpis ) 
-  potwierdzenie wydającego 

 
§ 6 

 
1. Strony ustalają ceny paliw płynnych zgodnie z ofertą; 
 -  olej napędowy        -                 zł (brutto) 
 -  benzyna bezołowiowa  Pb 95     -                 zł ( brutto) 
2. Cena oleju napędowego i benzyny bezołowiowej zawiera  ……… groszowy upust, w  

stosunku do ceny brutto wykazanej na dystrybutorze. 
3. Wartość zamówienia brutto; ……………..zł.   
     słownie :  …………………………………………………………………………..  
 

§ 7 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ww. cen, zwiększenia, zmniejszenia w  
przypadku zmiany cen paliw w rafinerii w której zaopatruje  się wykonawca, przy zachowaniu 
w każdym przypadku upustu cenowego wymienionego w § 6. 
 

§ 8 
 

Odbiór paliwa odbywał będzie się w godzinach od 7 00 do 18 00 w dni robocze oraz w 
sytuacjach awaryjnych na każde telefoniczne żądanie Zamawiającego. 
 

§ 9 
 

W razie braku paliwa u Wykonawcy zapewni on inną stację do zakupu paliwa, na warunkach 
jak w  § 6. 
 

§10 
 

1. Wykonawca gwarantuje jakość paliwa zgodną z aktualnie obowiązującymi normami. 
Wykonawca  przedstawia dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie 
Zamawiającego. 

2. W zakresie odpowiedzialności za wady paliw płynnych: benzyny bezołowiowej (liczba 
oktanowa  95), oleju napędowego odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w 
sytuacjach, gdy:  
1) ujawni się wada fizyczna paliw płynnych: benzyny bezołowiowej (liczba oktanowa 

95), oleju napędowego nieznana Zamawiającemu w chwili nabycia, przy czym  
2) szkoda jest bezpośrednim następstwem istnienia wady, o której jest mowa w pkt 1), 



3) Wykonawca został zawiadomiony o wskazanej wyżej wadzie w terminie 30 dni od jej 
wykrycia. 

3. Wykonawca pokryje szkodę do jej udokumentowanej i pełnej wysokości. W wypadku 
nieuzasadnionej odmowy naprawienia szkody stosuje się postanowienia § 11 pkt 2 ust.2). 

 
§11 

 
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przysługują kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: 

Wykonawca płaci Zamawiającemu  kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % przewidywanej 

wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 5% przewidywanej wartości przedmiotu umowy 
brutto. 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną: 
-  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w 
wysokości  przewidywanej 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

 
§ 12 

 
1.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP:  ……………. 
     Zamawiający upoważnia Wykonawcę  do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
 

§13 
 
1. Rozliczanie z tytułu pobranego paliwa następować będzie w okresach 7 – dniowych na 

podstawie „asygnaty rozchodu”. 
2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia  

faktury. 
3. Za opóźnienie płatności Wykonawca będzie naliczał ustawowe odsetki w danym okresie 

rozliczeniowym. 
4. Zamawiający nie  dopuszcza dokonywania transakcji  bezgotówkowych przy użyciu  ”kart   
    paliwowych”. 
 

§14 
 
Na odwrocie karty „wydania z magazynu”, Wykonawca wpisze aktualną cenę paliwa                               
z dystrybutora w dniu zakupu.  

 
§15 

 
1. Umowa niniejsza została zawarta na okres od  01.01.2013r. do 31.12.2013r.    
2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wyczerpania kwoty, na którą została 

zawarta umowa, przed terminem ustalonym w ust. 1 , niniejsza umowa wygaśnie.     
3. Niniejsza umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym, gdy Zamawiający                             

i Wykonawca  nie wypełnią warunków umowy lub w razie powtarzających  się 
udokumentowanych przypadków sprzedaży towaru złej jakości. 

4. W przypadku, gdy ceny proponowane przez Wykonawcę znacznie przekraczać będą 
ceny oferowane przez konkurencyjne stacje paliw, Zamawiający zastrzega możliwość 
odstąpienia od realizacji umowy. 



§ 16 
 

1. Zgodnie z art. 144 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu 
realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
 
1) Ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 
2) Ustawowych zmian stawki podatku akcyzowego. 
3) Zmian ceny ropy naftowej na rynku światowym. 
4) Ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia. 
5)   Przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na  skutek okoliczności  których   
      nie można było przewidzieć. 

 
2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 

Strony Protokołu określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 
(odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół będzie 
załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 17 niniejszej umowy. 

 
§ 17 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 18 

 
W sprawach   nieuregulowanych   niniejszą umową  zastosowanie mają przepisy  Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 19 

 
Umowa została sporządzona w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Zamawiający:       Wykonawca:  

 

 

 
 



Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 

Wykaz stacji paliw przewidzianych do realizacji zamówienia 
 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym -  „Dostawa paliw płynnych”   

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących stacjach paliwowych 
znajdujących się na terenie miasta Łańcuta: 

  

Należy podać ich dokładne adresy: 

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

 

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

 
 

 
 

 
………………. dnia ……………….2012r.   
 
 

_______________________________ 

podpis wykonawcy 
 



 


