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Zębowice – 2012 r

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Zębowice
reprezentowana przez p. Waldemara Czaję Wójta Gminy Zębowice

Siedziba Urzędu Gminy
ul. Murka 2,

46 - 048 Zębowice
NIP:   576 155 32 41

Telefon/fax  ( 077 ) 42 16 076
e-mail : ug@zebowice.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest podinspektor ds. zamówień 
publicznych – p. Maria Batkowska

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz 
wykonawcy przekazują faxem.

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 
swoje zapytania w formie jak powyżej. 

3) Zamawiający  udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone do Zamawiającego 
zgodnie z zapisem art. 38 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp 

4) Treść wyjaśnienia zostanie przesłana do wykonawców, którzy otrzymali SIWZ.
5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
7) Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ.
8) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia tych zmian.

9) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
10) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
11) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji 

elektronicznej.
12) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z 

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 
13) Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655), zwanej dalej „ustawą” oraz 
w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
„ustawy” jw. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (.Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 

1655  ze zmianami).

1. Przedmiot zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 
09.13.41.00-8,  09.13.21.00-4 

Przedmiotem zamówienia jest:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń 
będących własnością Gminy Zębowice: 

a) olej napędowy – (ON) – 22 000 litrów, 
b) benzyna bezołowiowa E-95 -  1000 litrów 
Zamówienie będzie realizowane w dni powszednie i święta  w stacji paliwowej  poprzez 
tankowanie  pojazdów, których wykaz będzie integralnym załącznikiem  do umowy.
Zamawiający  zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych pojazdów oraz 
zakupu mniejszej ilości paliwa niż wyżej podane.

1.1 Warunki rozliczenia za dostawy paliwa:
1)   Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie oferty.
2) Cena za dostarczone paliwo będzie zmieniana na bieżąco na podstawie ceny 

ogłaszanej przez producenta, którego dystrybutorem jest Wykonawca z 
uwzględnieniem jego stałej i niezmiennej marży

3) Każdorazowo kwota wynagrodzenia  za dostawę paliwa będzie liczona na zasadzie : 
cena  ( brutto z dnia dostawy) jednostkowa producenta, którego dystrybutorem jest 
wykonawca, powiększona o zadeklarowaną w ofercie wielkość stałej marży lub 
pomniejszona o zadeklarowaną w ofercie wielkość stałego upustu.

4) Zamawiający przewiduje rozliczenia  za dostawy paliw w następujący sposób:
a) Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w tygodniu, w którym pobrano paliwo,
b) Do faktury Wykonawca dołączy wykaz tankowań z wyszczególnieniem:
- daty tankowania,
- nazwiska kierowcy,
- nr rejestracyjnego pojazdu,
- ilości zatankowanego paliwa,
c) płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury 
Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od 01.01.2013 r do dnia  31 grudnia 2013 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU

1.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: 
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O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 

1  pkt. 2 ustawy Pzp.

1.1Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły spełnia – nie spełnia.

1.2 Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania.

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia warunków, Zamawiający wymaga złożenia do oferty 
następujących oświadczeń i dokumentów:

1. Wypełniony  i podpisany  formularz „OFERTA” – załącznik Nr 1 do SIWZ,  .
2. oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego 
(jeżeli oferta składana jest wspólnie przez  kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno 
być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika) – 
załącznik Nr 2 do SIWZ,
3.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 
ustawy Pzp ( jeżeli  oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie 
niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów) – załącznik Nr 3 do SIWZ,
4. Oświadczenia dotyczące:

- zapewnienia gwarancji jakości dostarczanego paliwa,
- informacji, którego producenta przedstawicielem handlowym ( dystrybutorem) jest 

Wykonawca i którego produkt będzie dostarczany Zamawiającemu,
- zaakceptowanie warunków umowy.

5. Oświadczenie o wielkości stałej i niezmiennej przez cały okres realizacji zamówienia, 
marży wyrażonej w złotych doliczanej do ceny 1 l paliwa,
Lub

     Oświadczenie o wielkości stałego i niezmiennego przez cały okres realizacji zamówienia, 
upustu wyrażonego w złotych odejmowanego od ceny 1 l paliwa.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Koncesja  na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
8. Pełnomocnictwo osób podpisujących  ofertę.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć
 pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w 
przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przekłada: dokument wystawiony w kraju, w który ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono jego 
upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną.

VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc dzień pierwszy – dzień składania ofert..

VIII. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego 
„Oferta – Przetarg na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń będących 

własnością   Gminy Zębowice”
nie otwierać przed 14.12.2012 r godz. 10.15

Adres składającego ofertę

a)  wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
b)  opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez 

śladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu 
otwarcia,

c)  dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną,

d)  za poprawne podpisanie dokumentów Zamawiający uzna jeżeli podpis będzie 
dokonany czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej lub na pieczęci imiennej 
będzie złożona parafa,

e)  wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
f)  oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką.
g) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, 
2. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu 

składania ofert.
3.  Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
4. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak 

składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 14.12. 2012 r do godziny 10:00 w  sekretariacie Urzędu 
Gminy w Zębowicach.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2011 r o godzinie 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego – pok. Nr 15.

3. Otwarcie ofert jest jawne.
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny. 

6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 
zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.

7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu.

8. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny zgodnie z art. 87 ustawy.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie 
brutto  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

2. Wykonawca deklarujący dostawy od odpowiedniego producenta, dokona wyceny 
przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

- do wyceny oferty należy przyjąć  jednostkową wielkość brutto za 1000 l paliwa ( oleju 
napędowego i etyliny) w złotych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, 
wynikającą z ogłoszenia na  stronie internetowej producenta, którego przedstawicielem 
jest wykonawca z dnia 12.12.2012 r.,

- do jednostkowej wielkości  cenowej paliwa należy dodać własną stałą i niezmienną przez 
okres realizacji zamówienia marżę i odjąć  upust,

- cenę zamówienia należy obliczyć według wzoru:

dla oleju napędowego

   22 x (  jednostkowa wielkość cenowej ON producenta ) + stała marża lub – stały upust 
=     ..................................... zł,

dla etyliny 95

1,0 x  ( jednostkowa wielkość cenowej E 95 ) + stała marża lub – stały upust 
=     ..................................... zł

Oferta cenowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu 

oceny ofert.

1. Ocena ofert  :
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego 
kryterium - 

1) Koszt napełnienia  ON 100 litrowego zbiornika samochodu o pojemności silnika 
powyżej 1500 cm³ - 97 %,
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2) Koszt napełnienia E-95 100 litrowego zbiornika samochodu o pojemności silnika 
powyżej 1500 cm³ - 3 %,

 Cena oferty:
                      C = 1) + 2)

Sposób wyliczenia:
Podana w ofercie jednostkowa wielkość cenowa  paliwa   x  0,10  + ( liczba km od siedziby 
Zamawiającego do stacji paliwowej i z powrotem ) x 0,8358  - jest to ryczałt dla samochodu 
służbowego z silnikiem powyżej 1500 cm³.

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawcę faxem podając w szczególności:
a. nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i punktację

b. uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało 
miejsce.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2  zostanie 
zamieszczone :
a. w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
b. na stronie internetowej Zamawiającego  www.zebowice.pl oraz 

www.zebowice.biuletyn.info.pl 

XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą.

Cenę oferty należy podać wyłącznie w złotych polskich.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez 
wykonawcę w celu zawarcia umowy

Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez zamawiającego przedstawi oryginalne 
dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w  rozdz. V.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy
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1) Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

2) O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem.

3) Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu, przy czym wykonawca nie będzie wnosił z 
tego tytułu żadnych roszczeń.

4)Fakturowanie i zapłata będą realizowane wg zasad, określonych w rozdz. II pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT. 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacja wykonawcy.
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do 

wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie.

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji 
Zamawiający powtórzy czynność albo wykona czynności 
zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje 
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

2. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę;
b)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) 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. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
rozdziale II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
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6) 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 rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 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.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert.

10)W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11)W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy do 
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

12)Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 
dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści je 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i 
jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

13)Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć 
Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

14)Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

15)Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na 
odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

16)W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 
po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku 
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

17) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a 
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

18) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 
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19)Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
20)Koszty postępowania odwoławczego:

a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie;
b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 17:

• ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione 
w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

• znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty 
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

c) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi:
• odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO,
• wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.

21)Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 
KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem 
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

XVII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,
nr 2 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
nr 3 – oświadczenie z art. 24  ust. 1  ustawy Pzp,
nr 4 – wzór umowy,
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Załącznik nr 1
271.4.2012

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Na: dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice w 
roku 2013 

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

2. Dane dotyczące zamawiającego :
Gmina Zębowice

reprezentowana przez p. Waldemara Czaję Wójta Gminy Zębowice
Siedziba Urzędu Gminy

ul. Murka 2,
46 - 048 Zębowice

                                                          NIP: 576 155 32 41
3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę  :
3.1  jednostkowa wielkość ceny   oleju napędowego  z dnia 12.12.2012 r. .....................    zł
3.2  jednostkowa wielkość ceny   etyliny E-95   z dnia 12.12.2012 r. ................................  zł
3.3 Stała i niezmienna marża wykonawcy doliczana do ceny 1000 l oleju napędowego .... zł 
                                       Lub
    Stały i niezmienny upust wykonawcy odliczany od ceny 1000 l oleju napędowego ....... zł
3.4 Oferowana cena brutto 22 000 litrów oleju napędowego ......... zł
3.5  Oferowana cena brutto   1000 litrów etyliny E-95    ......... zł

Cena ogółem wykonania zamówienia brutto : ............................... zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)
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4. Oświadczenia wykonawcy :

1. zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie : …….........………

2. uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia …………………………
  
3. na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i 

dokumenty :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...............………………

6. Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………..........……………………………………
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................
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271.4.2012

Załącznik Nr 2 do SIWZ

WZÓR  OŚWIADCZENIA  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  
POSTĘPOWANIU

 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania uprawnienia 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 

zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

Miejscowość i data:
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271.4.2012

   Załącznik Nr 3 do SIWZ

WZÓR  OŚWIADCZENIA  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU  Z  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w 

art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

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

Miejscowość i data:
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

   UMOWA   Nr   ....           

W dniu  ........................................  2010 r. w Zębowicach pomiędzy Gminą Zębowice –
 ul. Murka 2,     46 – 048 Zębowice        
 NIP: 576 155 32 41 
zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

 Wójta Gminy – mgr inż. Waldemara Czaję 

a  ....................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym Nr ............................  
Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się dostawy paliwa :

1. oleju napędowego – 22 000 litrów,
2. etyliny E-95 –1000 litrów

poprzez  tankowanie  pojazdów   i  dostawę  do  urządzeń  będących  własnością  Gminy 
Zębowice,  zgodnie z wykazem pojazdów stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu, przy czym Wykonawca nie będzie wnosił z 

tego tytułu żadnych roszczeń.

§ 2

 Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 3

1.Ustala się wynagrodzenie  za wykonanie zamówienia w wysokości : 
a)  ...................................... zł  brutto za   dostawę oleju napędowego,

b) .....................................  zł brutto za dostawę  etyliny E-95 .

2. Kwota wynagrodzenia  za dostawę paliwa stanowi : cenę  ( brutto z dnia 12.12.2012 r.) 
jednostkową producenta, którego dystrybutorem jest wykonawca, powiększoną o 
zadeklarowaną w ofercie wielkość stałej marży lub pomniejszoną o zadeklarowaną w 
ofercie wielkość stałego upustu.

3. Wynagrodzenie obejmuje stałą marżę ( stały upust w wysokości)  w wysokości ..............
 4.  Wynagrodzenie za dostarczone paliwo będzie zmieniane na bieżąco na podstawie ceny 
ogłaszanej przez producenta, którego dystrybutorem jest Wykonawca.
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§ 4

Warunki płatności:

1. Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w tygodniu, w którym pobrano paliwo,
2. Do faktury Wykonawca dołączy wykaz tankowań z wyszczególnieniem:

- daty tankowania,
- nazwiska kierowcy,
- nr rejestracyjnego pojazdu,
- ilości zatankowanego paliwa,
3. Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
faktury Zamawiającemu.

§ 5

W sprawie nadzoru realizacji zamówienia strony wyznaczają następujące upoważnione osób:

1. ze strony zamawiającego – p. Hubert Buczek,

2. ze strony wykonawcy – p. ............................................

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  

nieważności.

§ 7

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2  

egzemplarze dla zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY                                                                    WYKONAWCA
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                                                                  Załącznik Nr 1 do umowy Nr ...........................

Wykaz pojazdów będących własnością Gminy Zębowice:

Lp. marka rodzaj Nr rejestracyjny lub

Nr nadwozia

1. Mercedes Benz autobus OOL 65 GS

2. Volkswagen bus OOL 10 AU

3. SAME 14 S ciągnik OOL 50 HL

4. Ursus C-360 ciągnik OPH 7156

5. Star  244 Samochód pożarniczy OOL T844

6. Star 244 Samochód pożarniczy OPD 049C

7. Jelcz 008 Samochód pożarniczy OPC 083 D

8. Jelcz 004 Samochód pożarniczy OOL 23 FH

9. IFA Samochód pożarniczy OOL 49 JL

10. Ford Tranzit Samochód pożarniczy OOL 90 NR

11. Star 200 Samochód pożarniczy OOL L046

12. JCB koparka SLP3CXTSWE0476660

 Oraz urządzenia typu kosiarki, wykaszarki, pompy strażackie, itp.
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