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l CZĘŚĆ OPISOWA
1.1

Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
adres kontaktowy: ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
tel. 091 4167162
faks:91/4321341
strona internetowa: www.bip.widuchowa.pl

godziny urzędowania: poniedziałki – piątki
700-1500

1.2

Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 póz. 1655 ze zm.), zwaną dalej „Pzp".

1.3

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych benzyny bezołowiowej o liczbie
oktanowej nie mniejszej niż 95, oleju napędowego, gazu płynnego propan-butan oraz materiałów eksploatacyjnych do
samochodów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.
1

Wspólny Słownik Zamówień :

91.32.10.0
91.34.10.0
91.22.00.0
2

Benzyna bezołowiowa
Olej napędowy
gaz płynny propan-butan

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest zakup:

a) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodnej z normą PN-EN 228
w szacunkowej ilości 1.500 litrów na rok,
b) oleju napędowego ON zgodnego z normą PN-EN 590
w szacunkowej ilości 30.000 litrów na rok.
c) gazu płynnego propan-butan zgodnie z normą PN-EN
589 w szacunkowej ilości 3.500 litrów na rok
d) materiałów eksploatacyjnych, w tym:
1 oleje do pojazdów silnikowych,
2 płyny eksploatacyjne,
3 drobne materiały wymienne np. żarówki, bezpieczniki itp.,
Wskazane powyżej paliwa sprzedawane Zamawiającemu, odpowiadać muszą wymaganiom jakościowym
określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2004r. Nr 192, póz. 1969 ).
3

Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego
wynikających ze świadczonych usług, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem
kart elektronicznych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych.

4

Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych
pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego
paliwa, stanu licznika pojazdu za pomocą karty elektronicznej posiadającej kod przypisany do
poszczególnego pojazdu.

5

Zamawiający dokonywał będzie zakupu paliw w stacjach paliwowych należących do Wykonawcy
wybranego w toku postępowania, na obszarze województwa zachodniopomorskiego, zależnie od
miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości
Widuchowa.

6

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart elektronicznych w terminie 15 dni
roboczych. po podpisaniu umowy
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1.3.1

Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.3.2

Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
1.3.3

Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.3.4

Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
1.3.5

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

1.4

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, w miarę pojawiającego się zapotrzebowania Zamawiającego, w okresie od
1.01.2009 r do 31.12.2009. r.

1.5

Wymagania w stosunku do wykonawców:

1.5.1

Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaj ą określone warunki, w tym:
1

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

2

aktualną w terminie składania ofert koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, póz. 1504 z późniejszymi zmianami),

3

są uprawnieni do prowadzenia sprzedaży detalicznej paliwa i prowadzą taką sprzedaż na terenie
województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Widuchowa, przy
użyciu kart umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych transakcji i oferujące w ciągłej sprzedaży
pełen asortyment paliw i materiałów eksploatacyjnych wymieniony w pkt. 1.3,

4

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

5

znaj duj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 pzp.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 1.5.2 niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego winny być złożone nie później niż w terminie składania ofert.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
1.5.2

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki z o.o., a wartość przedstawionej oferty
przekracza dwukrotność wysokości kapitału zakładowego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć odpis uchwały
wspólników, z której wynika upoważnienie reprezentantów spółki do rozporządzania prawami i zaciągania
zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (względnie upoważnienie w
przedmiocie złożenia oferty) lub odpis umowy spółki w celu wykazania, że w umowie zawarto zapis, z którego
takie upoważnienie wynika, zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037),
4

c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum),
wykonawcy ci są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w
postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i umowy z Zamawiającym (stosowne pełnomocnictwa należy
załączyć) - jeżeli oferta wykonawców tych zostanie wybrana zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców ,
d) wykonawca musi załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) podpisującej (ych) ofertę, jeśli umocowanie tej osoby
(osób) nie wynika z dokumentów określonych w pkt. l .5.l lit. a) - c),
e) koncesja na dystrybucję i sprzedaż paliwa,
f) oświadczenie wykonawcy, iż prowadzi sprzedaż paliwa na terenie terenie województwa zachodniopomorskiego ze
szczególnym uwzględnieniem miejscowości Widuchowa, przy użyciu kart umożliwiających bezgotówkowe
rozliczanie,
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów określonych w punkcie 1.5 SIWZ, pod warunkiem
poświadczenia przez osobę uprawnioną do złożenia oferty ich zgodności z oryginałem. Za zgodność z oryginałem powinna
być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia
podanych przez Wykonawcę informacji.
1.5.3

Wykonawca zagraniczny

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do
przepisów §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06.87.605).

1.6

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

1.6.1

Korespondencja

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
ul. Żeromskiego 9, 74-120Widuchowa
fax: 914321341
mail: zgk_widuchowa@poczta.onet.pl
Uwaga:
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
1.6.2

Wyjaśnienia

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie
wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.l Pzp, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej określonej w pkt. 1.1
SIWZ.
l .6.3

Zebranie wykonawców

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a
także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ. W takim przypadku
sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręczy się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a
także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.
1.6.4

Modyfikacja SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.
1.6.5

Przedłużenie terminu składania ofert

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust. 6, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację o terminie
zebrania na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ.
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1.6.6

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Andrzej Nerć - zamówienia publiczne,

1.7

Wadium

1.7.1

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Prawa Zamówień publicznych Zamawiający nie będzie pobierał wadium w postępowaniu.

1.8

Termin związania ofertą.

Wykonawca, składając ofertę, jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1.9

Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. Powinna
zawierać średnią cenę oleju napędowego z terenu gminy Widuchowa z miesiąca października 2008 oraz wielkość upustu
w PLN/litr ustaloną na czas obowiązywania umowy. Wartość oferty musi być podana w złotych polskich., Zawartość
oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
a) nazwę i adres Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
nazwę zamówienia
b) nazwę i dokładny adres wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).
c) nie otwierać przed 02 grudnia .2008r. godz. 10.00
Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.93.47.211, ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte będą tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie i załączyć z przodu oferty dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu
tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do konkretnych dokumentów oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Jednakże zamieszczenie w tej części oferty informacji nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. l pkt. l Prawa zamówień
publicznych.
Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest
informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne
działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający
nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne
pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Naniesienie zmian w ofercie przez wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym
dokonano zmiany.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.10 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.10.1

Informacje ogólne

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
najpóźniej do dnia 02 grudnia 2008r. do godz. 9.00

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
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1.10.2

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2008r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ul. Żeromskiego 9,
74-120 Widuchowa o godz. 10.00
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

1.11 Wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek
1.11.1 Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zg.. z
art.87 ust. 2 pzp.

1.12 Wykluczenie Wykonawcy
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek
określonych w art. 24 ust. l i 2 Pzp.
Zamawiający zawiadamia po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1.13 Odrzucenie oferty
Oferty spełniające przesłanki art. 89 Prawa zamówień publicznych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
Zamawiający zawiadomi po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3, odrzuca również 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.

1.14 Unieważnienie postępowania
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1.15.1

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
średnia cena oleju napędowego za m-c październik 2008

80 % (O -80 pkt. )

z terenu gminy Widuchowa
wielkość upustu w PLN/litr

20% ( 0-20 pkt.)

7

1.15.2

Sposób oceny ofert

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższych średnich cen i najwyższego upustu przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie tych kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagane kryteria, otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów.
Ocena ofert w zakresie kryterium ceny zostanie dokonana wg następujących zasad:
Wo min
Wo = ------------------- x 80 pkt.,
Wo bad.
Wu max
Wu = ------------------- x 20 pkt.,
Wu bad.

W = Wo + Wu= 100 pkt

Wo – średnia cena oleju napędowego
Wu – wielkość upustu
Wo min – najniższa średnia cena oleju napędowego ze wszystkich ofert
Wo bad – średnia cena oleju napędowego przedstawiona w ofercie badanej
Wu max – najwyższa wielkość upustu ze wszystkich ofert
Wu Bad – wielkość upustu przedstawiona w ofercie badanej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

1.16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Ze względu na fakt, iż nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 147 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postępowaniu.

1.17 Ogłoszenie wyników postępowania i zawarcie umowy
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, zgodnie z punktem 1.15 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania
zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców,
którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. 1.1 SIWZ oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą najwcześniej w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, zgodnie z art. 94 Prawa zamówień
publicznych oraz zgodnie z art. 95 ust. l ustawy Pzp przekaże informację o zawarciu umowy na strony portalu Urzędu
Zamówień Publicznych.

1.18 Środki ochrony prawnej
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Prawa zamówień
publicznych, można wnieść pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protest do Zamawiającego na adres:
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
fax: 914321341
maił: zgk_widuchowa@poczta.onet.pl
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 180 ust. 2 Pzp. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł
on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, tzn. w godzinach urzędowania określonych w
pkt. 1.1 SIWZ i skierowany zgodnie z pkt. 1.6.1 SIWZ.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty

na podstawie i w trybie art. 184 ustawy.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a przed
upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony
prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

Specyfikację zatwierdzam

……………………………..
podpis Kierownika Jednostki
Wyk. Stanisława Boruta

9

WZÓR UMOWY
UMOWA NR …..

zawarta w dniu ...............2008r. w Widuchowj pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa, reprezentowanym przez:
l. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Andrzeja Nerć
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą............................................................... , z siedzibą w ................ w ................... przy ul ............
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta ............................ , ..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............., REGON
reprezentowaną przez:…………………………………
zwaną w treści umowy Wykonawcą
§1
1.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr /08 przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej „Pzp", Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie
dokonywania bezgotówkowego zakupu paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów
służbowych Zamawiającego.

2.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
a ) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodnej z normą PN-EN 228
w szacunkowej ilości 1.500 litrów na rok
b ) oleju napędowego ON zgodnego z normą PN-EN
590w szacunkowej ilości 30.000 litrów na rok
c) gazu płynnego propan-butan
zgodnego z normą PN EN 589 w
szacunkowej ilości 3.500 litrów na rok
d) materiałów eksploatacyjnych, w tym:
> oleje do pojazdów silnikowych,
> płyny eksploatacyjne,
> drobne materiały wymienne np. żarówki, bezpieczniki itp.
Wskazane powyżej paliwa sprzedawane Zamawiającemu, odpowiadać muszą wymaganiom jakościowym
określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2004r. Nr 192, póz. 1969 ).
§2

1.

Wykonawca w przypadku zmiany samochodu przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, zobowiązuje się
do dostarczenia nowych kart elektronicznych w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia zmiany.

2.

Zamawiający ma prawo kupić paliwo w mniejszych ilościach niż określone w §1 pkt 2 , stosownie do swoich
potrzeb. Zakup mniejszych ilości paliwa pozostaje bez wpływu na wysokość cen jednostkowych.

3.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencje sprzedanego oleju napędowego, benzyny bezołowiowej gazu
płynnego propan-butan oraz materiałów eksploatacyjnych na wykazie zbiorczym, usystematyzowanym
wg kolejności dat zakupu, zawierającym następujące dane: data przeprowadzenia dokonanych transakcji,
numery rejestracyjne pojazdów, nazwisko i imię pobierającego paliwo lub nr karty elektronicznej w przypadku
zakupu na podstawie wydanych kart, ilości i cenę zakupionych paliw i dołączać wspomnianą ewidencję do każdej
faktury.
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§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od 01.01.2009 do 31.12.2009r., przy czym sprzedaż paliwa oraz
materiałów eksploatacyjnych, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia realizowana będzie sukcesywnie, w miarę
pojawiającego się zapotrzebowania Zamawiającego.
2. Szacowana wielkość zamówienia może ulec zmianie bez wpływu na wysokość cen jednostkowych za paliwo.

§4

1. Zamawiający będzie nabywał towary po cenach określonych w punkcie sprzedaży i obowiązujących w dniu zakupu,
pomniejszonych o upust określony w pkt. 2. Ze względu na częste i nie dające się przewidzieć zmiany cen paliw.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen paliw w czasie trwania umowy.
2. Na wszystkie zakupione przez Zamawiającego paliwa Wykonawca udziela upust w wysokości ............................PLN/litr
3 Wysokość upustu nie może ulec obniżeniu przez cały czas trwania umowy i będzie on naliczany od wartości faktury.
4. Sprzedający jest zobowiązany do przedłożenia na żądanie Zamawiającego wykazu cen paliwa obowiązujących na wskazanej
stacji paliw za określony okres.
5. Wykonawca za prowadzenie bezgotówkowej sprzedaży towarów nie może pobierać od Zamawiającego żadnych
dodatkowych opłat, prowizji lub innych należności . Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za zakupione paliwa i
materiały eksploatacyjne.

§5
1.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowego wykazu zrealizowanych transakcji, zawierającego co najmniej:
datę zakupu , określenie marki i nr rejestracyjnego samochodu, ilości i rodzaju zakupionego towaru , jego cen jednostkowych i
łącznej wartości .
2. Na potwierdzenie zrealizowanej transakcji Wykonawca wystawi kierującemu samochodem dowód wydania .
3. Zamawiający najpóźniej w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy wykaz wszystkich swoich samochodów,
określający ich markę i nr rejestracyjne . Wykaz w trakcie trwania umowy będzie na bieżąco uaktualniany .

§6

1. Zamawiający realizuje zakupy za pomocą kart elektronicznych . Przez kartę elektroniczną należy rozumieć kartę z
mikroprocesorem, zabezpieczoną kodem PIN, wystawioną na samochód służbowy.
2. Dla kart elektronicznych szczegółowy wykaz, o którym mowa w § 5 pkt. l może być prowadzony w formie elektronicznej,
podpisu osoby kierującej samochodem nie wymaga się.
3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić bezpłatnie dla Zamawiającego karty elektroniczne na nowe samochody będące
na stanie Zamawiającego i dostarczyć je w ciągu 15 dni od daty zgłoszenia zmiany.

§7
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Zaplata za dany okres rozliczeniowy nastąpi w terminie 21 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
Zakupy paliwa rozliczane będą dwa razy w miesiącu w okresie od l do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia
miesiąca.
Wykonawca oświadcz, że w cenie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
Zapłata nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu faktury VAT przez zamawiającego, na rachunek wskazany na
fakturze.

§8

W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca naliczy odsetki w wysokości
ustawowej, liczone od wartości faktury brutto, za każdy dzień zwłoki.
Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

§9
1. Wykonawca pokryje koszty naprawy samochodu Zamawiającego , uszkodzonego na wskutek zatankowania paliwa nie
spełniającego normy, o ile uprawniony rzeczoznawca potwierdzi związek przyczynowy między uszkodzeniem
samochodu a zatankowaniem nie spełniającego normy paliwa .
§10
1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez
drugą stronę.
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§11
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie maj ą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
Kodeksu Cywilnego .
§12
Sprawy sporne mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddają orzecznictwu sądom powszechnym właściwym
miejscowo dla Zamawiającego .
§14
Postanowienia zawarte w SIW oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
§15
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagaj ą zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§16

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

Wykonawca

Zamawiający
...........
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