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Numer zamówienia : 2/2012  

 

ZAMAWIAJĄCY : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w       

Błaszkach,  98-235 Błaszki , Plac Niepodległości 13 b 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA    

ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA    
 

  

na  realizację  zamówienia  pn.: 

 

Dostawa paliw – benzyny i oleju napędowego w roku 2013 i 2014 dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach 

 
           w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)  

 
 

 
 
 

    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

      zatwierdził w dniu 20.11.2012 r. 
  
                    Dyrektor                                          

                 /-/ 

       mgr inż. Kazimierz Błaszczyk 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

 

Numer zamówienia : 2/2012  
 

Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa paliw – benzyny i oleju napędowego  w roku 
2013 i 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla samochodów eksploatowanych 

przez jednostkę Zamawiającego    
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Adres Zamawiającego: 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 

NIP: 827-000-87-77  

REGON: 730021959 

Tel: 0-43  829-22-41  Faks: 0-43  829-22-41 
Adres strony  internetowej :  bip.zgkim.blaszki.pl  

Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek:     7.00 – 15.00 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla 

pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego. 

Kod i nazwa CPV:  

- 09134100-8 olej napędowy 

- 09132100-4 benzyna bezołowiowa 

 

 

2.1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na 

terenie całego kraju do pojazdów służbowych eksploatowanych w jednostce 

Zamawiającego. 

Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego: 

- benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów, 

- oleju napędowego w ilości 80 000 litrów. 

Podane ilości paliwa są ilościami maksymalnymi i Zamawiający zastrzega sobie, że 

ilości te mogą ulec zmniejszeniu. 

 

2.2. Zakupy ww. paliw dokonywane będą w sieci punktów sprzedaży (stacji) paliw 

wykonawcy, położonych w odległości nie większej niż 3 km od siedziby 

Zamawiającego, za pomocą kart wystawionych na dany pojazd albo osobę - karty 
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muszą być zabezpieczone kodem PIN lub (w przypadku nie prowadzenia przez 

Wykonawcę rozliczeń za pomocą kart) na zbiorczy kwit wydania paliwa – ilość 

pobranego paliwa oraz cena musi być potwierdzona podpisem czytelnym kierowcy 

pojazdu lub operatora sprzętu . 

Wydawanie zakupionych paliw odbywać się będzie do zbiorników paliwowych pojazdów 

samochodowych, ciągników rolniczych, maszyn roboczych oraz do kanistrów przez 

legalizowane przepływomierze. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość doraźnych tankowań pojazdów poza umową w 

różnych stacjach paliw na terenie kraju. 

 

 Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie 1 raz w tygodniu na podstawie 

wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujący okres rozliczeniowy: 7 dni, 

poniedziałek – niedziela za faktycznie pobraną ilość paliwa. Faktura będzie wystawiana po 

upływie tego okresu oraz ostatniego dnia miesiąca bez względu na ilość dni mijającego 

tygodnia.   

 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pełny i stały monitoring transakcji, z 

uwzględnieniem: 

 daty tankowań,  

 miejsca tankowań,  

 ilości tankowanego paliwa,  

 ceny 1 litra paliwa, 

 wartości zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu,  

 numeru rejestracyjnego pojazdu. 

 

2.3. Obecnie Zamawiający posiada: 

- agregaty prądotwórcze, kosiarki, wykaszarki, dmuchawy, piły napędzane 

benzyną bezołowiową 95,  

- 2 samochody osobowo dostawcze Lublin napędzane olejem napędowym, 

- 4 ciągniki rolnicze napędzane olejem napędowym,  

- 3 robocze maszyny budowlane napędzane olejem napędowym. 

 

2.4. Nowe karty wydawane będą Zamawiającemu bezpłatnie, a w razie ich utraty 

Wykonawca wyda nieodpłatnie karty dodatkowe lub zamienne. W przypadku 

zgłoszenia utraty karty przez Zamawiającego Wykonawca zapewni blokadę karty w 

sieci punktów sprzedaży.  

3. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% 

wartości zamówienia podstawowego.  

 

5. TERMIN REALIZACJI UMOWY  
 

Od 01-01-2013 r. do 31-12-2014 r. sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego. 
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6. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

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

 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; tj. o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca 

spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że 

posiada co najmniej jedną stację paliw w odległości nie dalszej niż trzy km od 

siedziby Zamawiającego. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie 

 

 

3) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

muszą złożyć dokumenty określone w części 7 siwz. 

 

 

2. Zamawiający oceni spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu 

określonych w siwz na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

 

Ocena spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6, zostanie dokonana w systemie 

„spełnia – nie spełnia”. 

Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego 

postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp.  

 

7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ; 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 

do SIWZ;  
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c) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

d) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi;  

e) wykaz zawierający adresy poszczególnych stacji benzynowych 

zlokalizowanych na terenie Polski- w tym stację paliw w odległości nie dalszej 

niż trzy km od siedziby Zamawiającego, z podziałem na województwa, w 

których możliwe będzie dokonywanie bezgotówkowych transakcji przy użyciu 

karty wystawionej na dany pojazd albo osobę lub (w przypadku nie 

prowadzenia przez Wykonawcę rozliczeń za pomocą kart) na zbiorczy kwit 

wydania paliwa – według załącznika nr 2 do SIWZ.  

f) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ 

g) Istotne dla zamawiającego postanowienia  które będą wprowadzone do treści  

      Umowy - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

2. Dokumenty Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem dokumentów, o którym mowa w pkt a, b, f, 

g, które muszą zostać złożone w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których 

mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817), kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą zostać 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w części 7 siwz ust. 1 

pkt c, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 

poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

5. Dokument, o którym mowa w części 7 ust. 3 pkt 1), powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
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mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 

składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty wymienione w ust. 1 b, d, e, f, g siwz Wykonawcy składają wspólnie. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 a, c siwz składa każdy z Wykonawców.  

 

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW  

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (nr 43 

8292241), Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się w formie 

elektronicznej. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych 

za pomocą faksu zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze Stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje 

wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach urzędowania/pracy, tj. w dni robocze 

od godz. 7.00 do 15.00. 

 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści 

je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.  

 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem 

terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę 

przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę 

siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono 

siwz.  

 

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 

 

6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia: 

Pan Stanisław Pawlak – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,  

Pan Dariusz Ludwiczak – w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia 

publicznego.  
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7. Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania 

Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków 

zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie 

ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 
 

8. Osoby wymienione w ust. 6 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

9.  WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

11.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym 

przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. Wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski. Podczas 

oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.  

11.2.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy. Złożony podpis powinien być czytelny, tj. umożliwiający 

odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 

nieczytelny, musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego 

można odczytać imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę.  

11.3.W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie składają ofertę, wówczas mają obowiązek 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, wówczas Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Oferta 

powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty, 

upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone, o ile nie wynika z 

dokumentów dołączonych do oferty. 

11.4.Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie.  

11.5.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 

11.6.Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z wzorem formularza 

ofertowego.  

11.7.Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w 

jednym egzemplarzu. Oferta powinna być spięta. Zaleca się, aby wszystkie kartki 

oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

11.8.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
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11.9.Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 

11.10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane 

znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez 

złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część tajna 

oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

  

12.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie 

zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego oraz oznakowane 

następująco: „Przetarg nieograniczony – Dostawa paliw – benzyny i oleju napędowego  

w roku 2013 i 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Błaszkach”  i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

12.2. Oferty należy składać do dnia 05.12.2012 r. do godz. 10:45 w: siedzibie 

zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 98-235 Błaszki, Pl. 

Niepodległości 13B, pokój nr 1- sekretariat 

 

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  

 

12.3. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. Oferta 

może być zmieniona lub wycofana poprzez złożenie oferty oznaczonej dodatkowym 

opisem: Wycofanie oferty lub Zmiana oferty. Do oświadczenia o wycofaniu oferty należy 

załączyć dokument potwierdzający, że oświadczenie o wycofaniu oferty zostało podpisane 

przez osobę upoważnioną do dokonania tej czynności.  

 

12.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.12.2012 r.  o godz. 11:00 w:  siedzibie 

zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 98-235 Błaszki, Pl. 

Niepodległości 13B. 

 Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda 

nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe.  

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

13.1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na załączonym do siwz 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz według zasad określonych 

w sposobie wypełnienia tego formularza. 

13.2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w tekście oferty oczywiste 

omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
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oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

13.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

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

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

13.5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

14. ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ  

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

15. KRYTERIA OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

15.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: 

 

Cena – 100% 

 

(Cena najniższa/cena badana) × 100 pkt 

 

15.2. Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania siwz i uzyska największą ocenę 

punktową w kryteriach oceny ofert. 

15.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

15.4. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

15.5. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp o wyborze oferty Zamawiający powiadomi 

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

15.6. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, 

zgodnie z wymaganiami art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. 

  

16. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
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17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

 

17.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

17.2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

17.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób 

określony części 8 ust. 1 siwz (faksem); albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało 

przekazane w inny sposób (pisemnie). 

17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy   

17.5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

   

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

19. WARUNKI UMOWY  

 

19.1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 

ustawy Pzp.  

19.2.Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej ze wzorem zawartym w 

załączniku nr 5 do siwz.  

19.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić 

w trybie przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 PZP, w następującym zakresie: 

a. zmiany terminu płatności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym w 

szczególności w wyniku zadziałania okoliczności siły wyższej, 

b. zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT 

c. nastąpią zmiany regulacji prawnych (również unijnych) mające wpływ na sposób 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

20.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych 

niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na 

podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie.  

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego.  
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Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem) albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).  

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w terminie 5 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych 

czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma 

art. 27 ust. 2.  

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180–198) ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
Załącznik nr 1– Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wykaz adresów poszczególnych stacji benzynowych zlokalizowanych na 

terenie Polski, na których możliwe będzie dokonywanie bezgotówkowych 

transakcji  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

zamówienie publiczne  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o 

zamówienie publiczne  

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
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Numer  zamówienia : 2/2012                                                   

Załącznik nr 1 do siwz 

Wykonawca: 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
REGON .................................................... 

NIP .......................................................... 

Tel./faks .......................................................... 

 

Oferta 

 
odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw – benzyny 

i oleju napędowego  w roku 2013 i 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Błaszkach Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za kwotę: 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Średnia cena 

jednostkowa 

brutto w 

okresie od 

01.08.2012 r. do 

31.10.2012 r.  

Rabat w 

% ** 

Cena 

jednostkowa 

brutto po 

uwzględnieniu 

rabatu 

Ilość 

paliwa 

w ciągu 
2013 i 

2014 
roku 

Łączna 

wartość 

brutto 

  a b c = a – b d e = c × d 

1. 1 litr benzyny 

bezołowiowej 95 

………… zł/l   2 000  l  

2. 1 litr oleju 

napędowego 

………… zł/l   80 000 l  

 

SUMA 
 

** Rabat w %, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny 

oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu. 

 

Łączna cena oferty brutto wynosi ……………………....zł (słownie: 

…………………………………………………………………) w tym podatek VAT …...%. 

 

1) Wykonawca oświadcza, że na terenie kraju posiada/dysponuje siecią ........... (podać 

ilość) stacji benzynowych, na których możliwe będzie dokonywanie bezgotówkowych 

transakcji przy użyciu karty wystawionej na dany pojazd albo osobę, lub (w przypadku 

nie prowadzenia przez Wykonawcę rozliczeń za pomocą kart) na zbiorczy kwit wydania 

paliwa.  

2) Stacje zlokalizowane w odległości nie dalszej niż trzy km od siedziby Zamawiającego - 

musi być minimum jedna stacja:  

- adres lokalizacji …………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3)  Wykonawca oświadcza, że wskazany rabat, o który każdorazowo zostanie 

pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie 

sprzedaży w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.  

4) Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki przedstawione we wzorze umowy i w 

przypadku przyznania zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i 

czasie wskazanym przez Zamawiającego.  
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5) Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom następującą część 

zamówienia ……………………………………………………………………………… 

 

 

Oferta została złożona na ............ kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część 

oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1. ...................................................................................................................... 

 

2. ....................................................................................................................... 

 

3. ……………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………… 

 

6. ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

................................... .............................................. 
     (miejscowość i data) (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Numer  zamówienia : 2/2012                                                   

Załącznik nr 2 do siwz 

 

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

(pieczęć/nazwa Wykonawcy) 

 

Wykaz adresów stacji benzynowych zlokalizowanych na terenie Polski, którymi 

dysponuje Wykonawca - w tym stację paliw w odległości nie dalszej niż trzy km od 

siedziby Zamawiającego i na których możliwe będzie dokonywanie 

bezgotówkowych transakcji przy użyciu karty wystawionej na dany pojazd albo 

osobę lub (w przypadku nie prowadzenia przez Wykonawcę rozliczeń za pomocą 

kart) na zbiorczy kwit wydania paliwa.  

 

 

Lp. Nr stacji Województwo Miejscowość Kod Ulica Nazwa 

stacji 

24 h* 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

* Zaznaczyć TAK lub NIE lub zaznaczyć innym znakiem (+ lub × lub ν) tylko przy stacjach 24 h.  

 

...................................                                     .............................................. 
      (miejscowość i data) (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 
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Numer  zamówienia : 2/2012                                                  Załącznik nr 3 do siwz            

 

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

 

Wykonawca(y): 

 – adres i siedziba  

 

………………………………….. 

 

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

 

 

Zamawiający : 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   

98-235 Błaszki , Plac Niepodległości 13 b        

 

 

OŚWIADCZENIE  

 art.  22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę paliw – benzyny i oleju napędowego  w roku 2013 i 2014 dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, na podstawie art.44 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 

ze zm.),  oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca(y) spełnia(ją) 

 warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 

ust.1 w/w ustawy,  dotyczące ; 

 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej ; 

 

    

          

      

       

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

. 

                                                          (podpis-y, pieczątki osoby/ osób upoważnionych 

                                                                            do reprezentowania Wykonawcy)  
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Numer zamówienia : 2/2012                                                      Załącznik nr 4 do siwz            

 

              

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

Wykonawca(y): 

 – adres i siedziba  

 

………………………………….. 

 

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

 

 

Zamawiający : 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   

98-235 Błaszki , Plac Niepodległości 13 b  

        

 

OŚWIADCZENIE  

 art.  24 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) 

 

 

 

  Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na :   

dostawę paliw – benzyny i oleju napędowego  w roku 2013 i 2014 dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,  oświadczam(y), że nie 

podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie  przesłanek zawartych w art.24 ust.1 wyżej cytowanej ustawy. 

 

 

 

 

 

                                                                                     

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

        (podpis-y, pieczątki osoby/ osób upoważnionych 

                                                                     do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 do siwz 

 

Umowa 

 

Zawarta w dniu …………. w Błaszkach pomiędzy Zamawiającym z siedzibą w 

………………, NIP …………….., REGON……………………., reprezentowanym przez: 

……………………………………………, 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

firmą: …………………………………………………………………………….…………, 

wpisaną do rejestru …………………………pod nr. …………..…………………………… 

NIP: ……………………………………, REGON: …….…………………………………., 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………., 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca Wykonawcy dostawy benzyny 

bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego w formie dokonywania bezgotówkowych 

sukcesywnych transakcji przy użyciu kart zabezpieczonych kodem PIN, wystawionych na 

dany pojazd albo osobę, lub (w przypadku nie prowadzenia przez Wykonawcę rozliczeń 

za pomocą kart) na zbiorczy kwit wydania paliwa dla pojazdów służbowych i sprzętu 

eksploatowanego przez Zamawiającego na warunkach  podanych w ofercie cenowej.   

2. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego: 

a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości maks. 2 000 litrów, 

b) oleju napędowego w ilości maks. 80 000 litrów 

w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że na dzień podpisania umowy posiada  

  agregaty prądotwórcze, kosiarki, wykaszarki, dmuchawy, piły napędzane benzyną 

bezołowiową 95,  

  2 samochody osobowo dostawcze Lublin napędzane olejem napędowym, 

  4 ciągniki rolnicze napędzane olejem napędowym,  

  3 robocze maszyny budowlane napędzane olejem napędowym. 

 

4.  Zamawiający przy zawarciu umowy sporządzi i przekaże Wykonawcy wykaz osób 

upoważnionych do odbioru paliwa, ze wskazaniem sprzętu i pojazdu dla którego osoba ta  

może pobierać paliwo i rodzaju paliwa.  
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5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdorazowej zmianie w ilości posiadanych 

pojazdów oraz  osób upoważnionych do odbioru paliwa, ze wskazaniem sprzętu i pojazdu 

dla którego osoba ta  może pobierać paliwo i rodzaju paliwa. Przedmiotowa zmiana nie 

stanowi zmiany umowy. 

 

6. Nowe karty wydawane będą Zamawiającemu bezpłatnie, a w razie ich utraty Wykonawca 

wyda karty dodatkowe lub zamienne. W przypadku zgłoszenia utraty karty przez 

Zamawiającego, Wykonawca zapewni blokadę karty w sieci punktów sprzedaży.  

 

 

 

§ 2. 

 

Zamówienie zrealizowane będzie przez okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2013 r. do 

31.12.2014 r.  

Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku osiągnięcia, przed upływem 

terminu jej ważności, limitów określonych w § 1 ust. 2 i / lub w § 3 ust. 5. 

 

§ 3. 

 

1. Zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy Strony ustalają …….% rabatu, o który 

każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny 

oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu.  

2. Rabat, o którym mowa w ust. 1, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu 

paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu 

będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.  

 

3. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.  

 

4. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie będące 

iloczynem ilości dostarczonego paliwa oraz ceny 1 litra po uwzględnieniu rabatu, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

5. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy 

wynosi 120% ceny brutto zaoferowanej przez Wykonawcę, tj. brutto 

................................. zł (słownie: .........................................................................), w tym 

VAT .......%, ............................... zł (słownie: .........................................). 

 

6. Podane ilości paliwa są ilościami maksymalnymi i Zamawiający zastrzega sobie, że ilości 

te mogą ulec zmniejszeniu. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów 

zakupów określonych w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 5, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, odstępnego lub odszkodowania. 

 

7. Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo.  

 

 § 4. 

 

1. Należność z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacana Wykonawcy na podstawie 

wystawianych 1 raz w tygodniu faktur, przy czym ustala się następujący okres 

rozliczeniowy: 7 dni, poniedziałek – niedziela za faktycznie pobraną ilość paliwa. 
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Faktura będzie wystawiana po upływie tego okresu oraz ostatniego dnia miesiąca bez 

względu na ilość dni mijającego tygodnia.   

 W fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca uwzględni: 

 daty tankowań,  

 miejsca tankowań,  

 ilości tankowanego paliwa,  

 ceny 1 litra paliwa, 

 wartości zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu,  

 rodzaj pojazdu lub osobę pobierającą paliwo. 

 

2. Należność będzie opłacana przelewem na rachunek Wykonawcy nr 

........................................................ w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

3. Wykonawca wystawi fakturę na: ……………………………………………………… 

 

4. Miejscem dostarczenia faktury jest siedziba Zamawiającego.  

 

5. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę przekazania należności z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

§ 5. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada/dysponuje ….…. stacjami benzynowymi 

zlokalizowanymi na terenie całej Polski, na których możliwe będzie dokonywanie 

bezgotówkowych transakcji przy użyciu karty wystawionej na dany pojazd albo osobę, 

lub (w przypadku nie prowadzenia przez Wykonawcę rozliczeń za pomocą kart) na 

zbiorczy kwit wydania paliwa.  

2. Wykaz adresów poszczególnych stacji benzynowych stanowi załącznik do umowy. 

 

 

§ 6. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze  skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

gdy: 

a. Wykonawca dostarcza paliwo o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym 

zakresie, 

b. Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności lub zostanie wobec niego wszczęte 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, 

c. Zamawiający nie dysponuje środkami budżetowymi w wysokości niezbędnej do 

zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

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

wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyny niezależnej od 

Zamawiającego, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty 

brutto określonej w § 3 ust. 1. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one 
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potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dochodzić 

od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.  

 

§ 7. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w 

trybie przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 PZP, w następującym zakresie: 

a) zmiany terminu płatności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym w 

szczególności w wyniku zadziałania okoliczności siły wyższej, 

b) zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT, 

c) nastąpią zmiany regulacji prawnych (również unijnych) mające wpływ na sposób 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9. 

 

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 10. 

 

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

Stron. 

 

§ 11. 

Integralną część umowy stanowi: 

1. oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; 

2. wykaz adresów poszczególnych stacji benzynowych zlokalizowanych na terenie Polski, 

na których możliwe będzie dokonywanie bezgotówkowych transakcji 

 

                           WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY                    


