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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

„ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH” 

dla ZWiK Pabianice Sp. z o.o..  
 

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro prowadzone w oparciu o Regulamin 
Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi z dnia 01 sierpnia 2006 roku. 
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UWAGA: Procedura nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 roku 

Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) i prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania 
Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi z 01 sierpnia 2006 roku zwany dalej Regulaminem. Regulamin dostępny 
jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zwik.pabianice.pl/.Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 



 

 
ROZDZIAŁ I. 
Opis przedmiotu zamówienia. 
Uwagi wstępne: 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający: 

1. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup: 
Benzyny Pb-95 (PN - EN 228); CPV – 23111200-0     5 000 litrów; 
Oleju napędowego niskosiarkowego (PN - EN 590); CPV – 23121100-2  45 000 litrów. 
 
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2020 roku. 
Miejsce wykonania: Stacja paliw w Pabianicach zlokalizowana w promieniu 5 km od siedziby 
Zamawiającego tj. Pabianice ul. Warzywna 3. 
 
ROZDZIAŁ II. 
Warunki wymagane od wykonawców i kryteria oceny ofert. 
1. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki: 
 
A) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. 
B) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  
C) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
D) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 52 i § 54 

Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi. 
E) Wykonają zamówienie w terminie do 30.09.2020 r. 
F) Zaakceptują termin płatności – minimum 14 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 

dzień danego okresu rozliczeniowego. 
G) Być właścicielem lub posiadać (np. dzierżawić) minimum jedną stację zlokalizowaną w promieniu 5 km 

od siedziby zamawiającego tj. budynku biurowca zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3. 
H) Zapewnią możliwość tankowania na wyznaczonej stacji przez 24 h/dobę. 
I) Zaakceptują załączony projekt umowy z klauzulą waloryzacyjną ceny wg następującego wzoru: 

 

n 
∑cena fakturowania = 
i=1  

 

Cena ofertowa 
X cena i-tego dnia  Cena detaliczna na dzień 

złożenia oferty 
 
J) Posiadają zamontowany i wdrożony na wymienionej w pkt. G stacji paliwowej system rozliczeń między 

Wykonawcą a Zamawiającym umożliwiający prowadzenie ewidencji wzajemnych obrotów za pomocą 
elektronicznych kart rozliczeniowych upoważniających do bezgotówkowego zakupu paliw, (których 
koszt udostępnienia ma być uwzględniony w cenie oferty – minimum 37 sztuk) na podstawie, których 
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT. 

 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

                 kryterium  znaczenie kryterium 
 

 Cena ............................................................................................................................................................. 100% 
              

Opis kryterium: Kryterium ceny oceniane będzie w skali 100 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma 



 

oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

punktów
Cena

Cena

i

im um 100min   

gdzie: Cenai jest ceną badanej oferty 
 

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny brutto.  
 

ROZDZIAŁ III 
Dokumenty wymagane od wykonawców. 
Dokumenty wymagane od wykonawców dla stwierdzenia, czy spełniają oni wymagania § 52 i 54 
Regulaminu Udzielani Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi: 
 
Odpowiednio do formy organizacyjnej: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

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

2. Koncesję, (zezwolenie lub licencje) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem. 

3. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców oraz załączenia minimum 3 dokumentów potwierdzających, że dostawy te 
zostały wykonane należycie (wg wzoru Druk 3). 

4. Oświadczenie (wg wzoru zamieszczonego w SIWZ) o zamontowaniu i wdrożeniu (w dniu składania 
ofert) na posiadanej lub dzierżawionej przez Oferenta stacji paliwowej systemu rozliczeń między 
Wykonawcą a Zamawiającym umożliwiającego prowadzenie ewidencji wzajemnych obrotów za pomocą 
elektronicznych kart rozliczeniowych upoważniających do bezgotówkowego zakupu paliw na podstawie, 
których Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT. 

5. Oświadczanie o poziomie cen sprzedaży na dzień składania ofert - (wg wzoru zamieszczonego w SIWZ). 
Wykonawca składa oświadczenie, że:  

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 54, który mówi, że: 

„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1.wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona 
do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2.wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
3.wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

5.spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

6.spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwa 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 



 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych; 

7.spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8.osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych; 

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. 
 

ROZDZIAŁ IV. 
Tryb i zasady uczestnictwa w postępowaniu i wyboru oferty. 
1.  Informacje dotyczące sposobów porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz Regulamin Udzielania 
Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi udostępnione będą na stronie internetowej ZWiK 
Spółka z o.o. w Pabianicach pod adresem: www.zwik.pabianice.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 
1.  Termin związania ofertą 
Składający ofertę, pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
2.  Miejsce i termin składania ofert  
Zamkniętą kopertę oznaczoną „ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH” i opieczętowaną pieczątką firmową 
należy złożyć w kancelarii do dnia 12.09.2019 roku do godziny 11oo. Wszystkie oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom, nie otwarte. 
3.  Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami.  
 Marek Luboński: 
Dział Techniczny, ul. Warzywna 3, pok. nr 10, tel. 22-59-172 

4.  Miejsce i termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2019 roku o godz.1115 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10. 
5.  Informacje dotyczące wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
6.  Tryb otwarcia ofert  
 Otwarcie ofert jest jawne. 
 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę), oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie; 
informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 

 W przypadku, gdyby Oferent nie był obecny, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle w/w 
informacje na piśmie. 

 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 



 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano 
liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej 
cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 
ryczałtowa): 

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje 

się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
7.  Wykluczenie z postępowania. 
Oferty nie spełniające wymagań określonych w SIWZ i § 54 Regulaminu podlegają wykluczeniu. 
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8.  Odrzucenie ofert 
Zamawiający zgodnie z § 54 Regulaminu, zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:  
 jest niezgodna z Regulaminem; 
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub nie zaproszonego do składania ofert; 
 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 62 

Regulaminu, lub błędy w obliczeniu ceny; 
 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

O odrzuceniu danej oferty Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców biorących udział 
w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
9.  Zasady oceny ofert, tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego 
w przedmiotowej specyfikacji. W przypadku, gdy: 

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie 
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu, podając dane wybranego Oferenta oraz jego cenę, 
przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Oferentom. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, 
którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
10. Ponowny wybór ofert. 
W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uznana została za 
najkorzystniejszą, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w § 67 ust. 1 Regulaminu lub upłynął termin związania ofertą. 



 

11.  Dostęp do informacji publicznej 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne z zastrzeżeniem 
§ 68 ust. 1 Regulaminu, od chwili ich otwarcia. Oferenci mają prawo dostępu do informacji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 
112, poz. 1198) 
 
ROZDZIAŁ V 
Instrukcja dla Oferentów. 
 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym będą mieć zastosowanie przepisy 
wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi z dnia 
1 sierpnia 2006 roku Załącznik nr 4 do Zarządzenia 04/Sp/06. 

 1. Opis sposobu przygotowania dokumentów ofertowych. 
Wszystkie dokumenty ofertowe powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty muszą być złożone 
w oryginale lub kserokopiach potwierdzonych przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania 
danego podmiotu gospodarczego). Zamawiający oczekuje wyłącznie aktualnych dokumentów 
przedstawiających stan faktyczny na dzień złożenia oferty. W przypadku dokumentów określających formę 
organizacyjną podmiotu ubiegającego się o zamówienie, za aktualne należy rozumieć dokumenty wydane nie 
wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.  
Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.  
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 

 Wykonawca przedstawia dokumentację ofertową zawierającą: 
  ofertę według załączonego wzoru z uwzględnieniem następujących uwag: 
 Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 Każdy Oferent składa tylko jedną ofertę. Oferta może zawierać tylko jedną cenę przedmiotu 

zamówienia.  
 Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy.  

B. formularz cenowy. 

 Oferent wpisuje do formularza ofertowego cenę brutto, netto oraz wartość podatku VAT, które 
wynikają z opracowanego przez niego formularza cenowego. 

 
C. dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale III SIWZ. 



 

1. Wzór oferty 

Druk nr 1 
 

Pabianice, dnia ……………………….. 2019 
 

OFERTA 
 
 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
 95-200 Pabianice  
 ul. Warzywna 3 
 
 
W związku z ogłoszeniem, niniejszym składamy swoją ofertę na:  

 
„ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH” 

 

w zakresie zgodnym z formularzem cenowym stanowiącym element przedmiotowej oferty. 

1. Olej Napędowy za cenę brutto:.......................... zł/litr  

(słownie brutto: .......................................................................................................................... zł/litr) 

w tym: 

cena netto .................................................................... zł/litr 

(słownie netto: ............................................................................................................................ zł/litr) 

podatek Vat według stawki ............ % w kwocie ........................................................ zł 

(słownie podatek Vat: ........................................... ..................................................................... zł) 

2. Benzyna Pb-95 za cenę brutto:.......................... zł/litr  

(słownie brutto: .......................................................................................................................... zł/litr) 

w tym: 

cena netto .................................................................... zł/litr 

(słownie netto: ............................................................................................................................ zł/litr) 

podatek Vat według stawki ............ % w kwocie ........................................................ zł 

(słownie podatek Vat: ........................................... ..................................................................... zł) 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Deklarujemy realizacje zamówienia w terminie wynikającym ze SIWZ. 

5. Akceptujemy wymagany minimalny termin płatności.  

6. Wyznaczoną osobą odpowiedzialną za realizacje dostawy jest:  

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

(należy podać Imię i Nazwisko, adres)  
 

7 Załącznikami do niniejszej oferty są*: 
* wszelkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wskazane w rozdziale III SIWZ. 
 
.....................................................................................................................................................  

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA OFERENTA 

Pieczęć wykonawcy 



 

 
3 Wzór oświadczenia z § 52 i 54 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami 
Publicznymi. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczam, że: 
 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 54, który 

mówi, że: 

„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; 

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwa 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

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. 
 

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

  PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA OFERENTA 
 



 

 
 
 
 
Druk Nr 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

Formularz cenowy 
 
 

 

Lp Przedmiot zamówienia Ilość Jm 
Cena 

jednostkowa 
netto  
[zł] 

Wartość 
podatku Vat 

[zł] 

Cena 
wynikowa 

brutto  
[zł] 

 
1 

 
Benzyna Pb-95 

 
5 000 

 
L 
 

   

 
2 

 
Olej napędowy 

 
45 000 

 
L 
 

   

 
 
 
 
Słownie: ………………………………..…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................................................................................................................................  
  PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA OFERENTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć wykonawcy 



 

 
 
 
Druk Nr 3 

 
 

Wykaz dostaw - doświadczenie wykonawcy. 
 
 
 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Zakup paliw napędowych” oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące 

zamówienia o podobnym zakresie, wartości i charakterze. 

 

 

Nazwa i adres inwestora Opis zamówienia, zakres Wartość Termin 
realizacji 

Wartość, za którą 
był odpowiedzialny 

składający 
oświadczenie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Na potwierdzenie powyższego załączamy .................................. dokumentów, potwierdzających, że wskazane w tabeli 

roboty zostały wykonane z należytą starannością. 

 
 
............................., dn. ..................      ............................................ 
         (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

Pieczęć wykonawcy 



 

 
 
Druk Nr 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczamy, że jesteśmy właścicielami / posiadaczami następujących stacji paliwowych w obrębie 5 km 

od siedziby Zamawiającego, zlokalizowanych przy ulicy: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ponadto oświadczamy, że na wyżej wymienionych stacjach posiadamy na dzień składania oferty, 

zamontowany i wdrożony system rozliczeń między Wykonawcą a Zamawiającym umożliwiający 

prowadzenie ewidencji wzajemnych obrotów za pomocą elektronicznych kart rozliczeniowych 

upoważniających do bezgotówkowego zakupu paliw, (których koszt – minimum 37 sztuk – udostępnienia 

został uwzględniony w cenie oferty), na podstawie, których będziemy wystawiali faktury VAT. 

Akceptujemy te formę rozliczeń. 

Oferujemy obsługę Zamawiającego 24 g/dobę. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

................................................................................................................................................  
 PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA OFERENTA 

 
 
 
 

Pieczęć wykonawcy 



 

 
 
Druk Nr 5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oświadczenie o poziomie cen sprzedaży na dzień składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp 
 

Przedmiot zamówienia cena za litr (netto) 

 
1 
 

 
Benzyna Pb-95 

 
 

 
2 
 

 
Olej napędowy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

................................................................................................................................................  
 PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA OFERENTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć wykonawcy 



 

 
ROZDZIAŁ VI. 
Projekt umowy 

Umowa nr ..... 
Dnia ..............................................  w Pabianicach, pomiędzy: 
1. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Warzywna 3, zarejestrowanym w 
Sądzie Rejonowym dla Łódź Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000259389 reprezentowanym przez: 

 mgr inż. Rafał Kunka – Prezes Zarządu zwanym dalej "Zamawiającym", a 
2. .....................................................................................................................................................................  
zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez: …………………………….. 
została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu paliwa na podstawie elektronicznych kart 
paliwowych według poniższego zestawienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Jednostka 

miary 

1 Benzyna PB-95 5 000 L 
2 Olej napędowy 45 000 L 

 

§2 
1. Miejscem wykonania umowy jest stacja Dostawcy zlokalizowana w Pabianicach przy ulicy 

………………………………… 
2. Umowa będzie wykonywana od dnia podpisania według bieżących potrzeb Zamawiającego aż do 

wyczerpania ilości zawartych w umowie, jednak nie dłużej niż do 30.09.2020 roku. 
§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia określony w § 1 cenę detaliczną brutto 
obowiązującą na danej stacji „Dostawcy” w momencie transakcji. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia określony w § 1 cenę brutto loco 
miejsce określone w § 2 punkt 1 wynoszącą ……………. zł. (słownie brutto: ………………………….). 

3. Strony ustalają, że zaplata należności na rzecz Zamawiającego będzie się odbywać na podstawie 
posiadanego i wdrożonego na stacji Dostawcy systemu umożliwiającego posługiwanie się 
elektronicznymi kartami rozliczeniowymi upoważniającymi do bezgotówkowego zakupu paliw. 

4. Dostawca przekaże Zamawiającemu minimum 37 szt. kart rozliczeniowych na podstawie wniosku 
Zamawiającego. W przypadku zagubienia karty Dostawca wyda jej duplikat. Dostawca w ramach 
wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego wyda nową kartę. 

5. Rozliczanie kart będzie następowało cyklicznie i będzie obejmowało należności za transakcje dokonane 
wszystkimi kartami płatniczymi wydanymi Zamawiającemu. Przedmiotowe rozliczenie upoważnia 
Dostawcę do wystawienia faktury VAT. 

6. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będą faktury wystawione przez Dostawcę po 
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.  

§ 4 
Zamawiający dopuszcza waloryzację cen paliwa w przypadku podwyższenia lub obniżenia: 
o Cen hurtowych u producenta;  
o Akcyzy; 
o Cen ropy naftowej na świecie; 
o Podatku od towarów i usług (VAT). 
Zmiana ceny paliwa nie wymaga aneksowania umowy. 

 
§ 5 

1. Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty 



 

sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
2. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 
3. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ………………………. 
4. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer 

Identyfikacji Podatkowej NIP ………………………….. 
§ 6 

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie 
odszkodowanie od Dostawcy w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących 
wysokościach: 

1.1. - za zwłokę w dostawie określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem zdarzeń losowych, awarii systemu 
obsługi, modernizację stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych, w szczególności dotyczy to obowiązku zwrotu wszystkich kosztów 
związanych z wykonaniem zastępczym umowy w przypadku zaprzestania dostaw. 

§7 
W razie opóźnienia zapłaty faktury za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia 
ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

§8 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku 
trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub za zwłokę, składając odpowiednie oświadczenie na 
piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w punkcie 1 powinno nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy 
wykonaną do daty odstąpienia od umowy. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§9 

Ewentualne spory między Stronami będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Gospodarczy. 
§10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi. 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

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

Zamawiający       Dostawca 

 

 


