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                                                                                                                 Tarnów, 17.11.2015 r. 
 

 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
dla zamówienia o wartości powyżej 207 000 euro 

 
na hurtową sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego  

dla pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń 
(nr ref. 14/ZP/2015) 

 
 
Zamówienie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 
 
I.  Nazwa i adres Zamawiającego :   
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowie,                   
33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11, tel./fax 14/621-93-73, 14/621-86-73,                                             
e-mail :  mpgk@mpgk.tarnow.pl. 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest hurtowa sprzedaż i dostawa oleju napędowego w okresie od 
01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. realizowana przez Wykonawcę do mikrostacji paliw 
zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Okrężnej 11 i ul. Cmentarnej 29 stanowiących 
własność Zamawiającego. 
Wielkość dostaw wynosi jednorazowo od 1,0 m3 do 4,5 m3, natomiast przewidywana łączna 
wielkość wszystkich dostaw w okresie obowiązywania zamówienia nie przekroczy 350 m3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia bez ponoszenia 
konsekwencji finansowych.  
 
III. Oferty cz ęściowe. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
IV.  Termin realizacji zamówienia:  od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1  

i ust.2 ustawy. 
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym dokonane zostanie na 

podstawie oceny przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (wg formuły 
spełnia/nie spełnia) jakie Wykonawcy mają załączyć w ofercie w zakresie: 

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

• posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
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• znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

• podlegania bądź nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego - zgodnie z zapisem pkt. VI ust.1 SIWZ. 
  

VI.  Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i ma zawierać : 

a. nazwę i adres Wykonawcy, 
b. datę sporządzenia oferty, 
c. nazwę zamówienia, na które składana jest oferta,  
d. wielkość rabatu w % od ceny hurtowej paliwa publikowanej na stronie internetowej  

(spot) www.pknorlen.pl. w dniu sporządzenia oferty, jaki będzie obowiązywał przez 
cały okres trwania umowy, 

e. końcową cenę ofertową netto dla Zamawiającego wyrażoną w PLN  
w odniesieniu do jednostki jaką jest jeden m3 oleju napędowego stanowiącego 
przedmiot zamówienia, 

f. wartość procentową i kwotową podatku VAT doliczanego do ceny netto, 
g. końcową cenę brutto za 1 m3 oleju napędowego. 

 
2. Sposób wyliczenia ceny oferty: 

Końcową ofertową cenę brutto  dla Zamawiającego należy kalkulować przyjmując do 
obliczeń jako bazę, cenę netto w PLN za 1 m3 ON (Ekodiesel) w temperaturze 
referencyjnej 150C, publikowaną na stronie internetowej (spot) www.pknorlen.pl na 
dzień sporządzania oferty minus oferowany przez Wykonawcę rabat wyliczony 
liczbowo przy zastosowaniu ustalonej wielkości rabatu w % (cenę należy podać  
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).  

 
3. Termin związania ofertą  wynosi 60 dni licząc od ustalonej daty do składania ofert.  
4. Termin realizacji zamówienia – wg  zapisu jak w pkt. V  SIWZ. 
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 
7. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta oraz oświadczenia mają być 

podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e  do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych  
w imieniu Wykonawcy. 
Ofertę należy przygotować wg załącznika nr 1. 
 

VIII.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy 
mają dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
i potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi niniejszego 
zamówienia. 

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 



 3 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

6. Wykaz co najmniej dwóch wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, odpowiadających rodzajem 
przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 

7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

8. Wymagane załączniki: 

Załącznik Nr 1  - Wzór oferty. 
Załącznik Nr 2  - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 
Załącznik Nr 3  - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. 
Załącznik Nr 4  - Projekt umowy. 
Załącznik Nr 5  - Wykaz głównych dostaw lub usług. (poświadczenie/oświadczenie). 
Załącznik Nr 6 -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

 
IX.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcami. 
1. O wszelkie wyjaśnienia na temat Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można 

zwracać się do MPGK Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11, w godzinach pracy (7.00 
– 14.00). 

2. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: 
Tomasz Migała   tel. (14) 621-93-73 wew. 25,  t.migala@mpgk.tarnow.pl 

3. Treść wyjaśnień przekazuje się Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. 
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 
IX.  Termin zwi ązania ofertą. 
Wykonawcy związani są ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz             
z upływem terminu składania ofert. 
 
X.  Termin i miejsce składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Dostawa paliw płynnych”  

w sekretariacie Spółki MPGK w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie przy ul. Okrężnej 
11 do dnia 12.01.2016 r. do godziny 1000.   

2. Oferty dostarczone po terminie wyznaczonym do ich składania, zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania. 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2016 r. o godzinie  1015 w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Okrężnej 11, 
pokój nr 2.  

4. Przed otwarciem ofert podana będzie wysokość środków finansowych przewidzianych 
przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 

5. Po otwarciu ofert podane zostaną: 
• nazwa Wykonawcy oraz adres, 
• informacje dotyczące wysokości oferowanego rabatu, 
• cena (netto, brutto) jednego m3 oleju napędowego po rabacie oraz data obliczenia ceny. 

 
XI. Opis sposobu obliczenia oceny oferty.    
Przy dokonywaniu oceny oferty będzie uwzględniony rabat określony procentowo 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), który będzie obowiązywał w niezmiennej 
wielkości  %  przez cały okres realizacji umowy. 

 
Szczegółowe kryteria oceny ofert:  
Najwyższy rabat określony procentowo = 100% punktacji. 
 
XII  Istotne dla Zamawiaj ącego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawartej umowy. 
1. Wynagrodzenie za zakup paliwa będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę numer konta, na podstawie wystawionej faktury VAT. 
2. Fakturowanie odbywać się będzie po każdej dostawie, z terminem płatności 14 dni licząc od  

dnia wystawienia faktury. 
3. Samochody (cysterny) dostarczające paliwo muszą posiadać pompę z licznikiem ilości 

wydanego paliwa. Licznik powinien wskazywać ilość wydawanego paliwa w litrach 
rzeczywistych  oraz w litrach w temperaturze 150C. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedłoży świadectwo legalizacji licznika. 

4. Dostawy będą realizowane na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego  
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia. 

5. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe wg obowiązujących w Polsce norm  
w zakresie paliw. 

6. Szkody wynikłe u Zamawiającego, spowodowane dostarczeniem paliwa nie spełniającego 
odpowiednich wymagań jakościowych obciążają Wykonawcę. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do warunków i przepisów zakładowych na stacji 
paliw Zamawiającego, a w szczególności zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
porządkowych, przeciwpożarowych i zasad BHP. 

 
XIII. Wadium 
1. Wysokość wadium. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 
 

2. Forma wadium. 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 

 lub inne sformułowania pozwalające jednak na stwierdzenie bezwarunkowego 
zaspokojenia Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 
46 ust.5 ustawy, 

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie” lub inne sformułowania pozwalające 
jednak na stwierdzenie bezwarunkowego zaspokojenia Zamawiającego w przypadku 
zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a ustawy. 

 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: BSR o/Tarnów numer: 13 8589 0006 0250 0022 7322 0001. Do oferty 
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należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub wyciągu bankowego potwierdzającego 
wniesienie wadium. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
złożyć w  oryginale wraz z oryginałem oferty. 

 
4. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium  
w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, czyli wadium 
uważane będzie za skutecznie wniesione jeżeli w dniu i w godzinie upływu terminu składania 
ofert wpłata znajdować się będzie na koncie Zamawiającego. 
 
5. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.   

 
6. Utrata wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.  

XIV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Nie dotyczy niniejszego zamówienia. 
 
XV.  Zastrzeżenie. 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferenci mogą dodatkowo 
zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione uczestnikom postępowania – 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  
 
XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 
Zasady wnoszenia środków odwoławczych określają przepisy Działu VI ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
XVIII. Zawarcie umowy.  
1. W zawiadomieniu kierowanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

Zamawiający określi termin zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2. Niedotrzymanie terminu do zawarcia umowy określonego w w/w zawiadomieniu uznane 
będzie za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy, a kolejna umowa będzie zawarta 
z Wykonawcą, który przedstawił ofertę cenową na poz. 2. 

 
Opracował:        Zatwierdził:  
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Załącznik nr l do SIWZ 

 

OFERTA (wzór) 

 

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

 

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowie, dotyczącej zamówienia prowadzonego          
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na hurtową sprzedaż wraz 
z dostawą oleju napędowego do mikrostacji paliw MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie przy  
ul. Okrężnej 11 i Cmentarnej 29, przedstawiam poniższą ofertę: 
 
Kalkulacja ceny oleju napędowego ON stanowiącego przedmiot oferty - zakup hurtowy: 
-  cena wyjściowa netto w PLN jednego m3 oleju napędowego (Ekodiesel w temperaturze 

referencyjnej 150C) w dniu sporządzania oferty, opublikowana na stronie (spot) 
www.pknorlen.pl = …………………………………….,  

- oferowany przez Wykonawcę  rabat  (upust) w % = ……….. …(z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku), 

- cena końcowa dla Zamawiającego netto w PLN za jeden 1 m3 ON/150 C po uwzględnieniu 
rabatu określonego przez Wykonawcę powyżej = ………………  (cena w złotych  
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku), 

- wartość procentowa i kwotowa podatku VAT doliczanego do ceny końcowej netto ………., 
- końcowa cena brutto za 1 m3 oleju napędowego ……………. 

 
Termin związania ofertą :  60 dni od daty ustalonej do składania ofert.  
Termin realizacji zamówienia :  od dnia 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. 
 
Oświadczamy, że przyjęli śmy bez zastrzeżeń warunki określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dla przedmiotowej oferty. 
Procentowy rabat zaproponowany  w ofercie będzie obowiązywał w wielkości niezmiennej 
przez cały okres realizacji zamówienia . 
 

 

 

 

 

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

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno- prawnych  
w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 

.................................. 
          ( pieczęć firmy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) składając ofertę w przetargu na ………………… 

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

…………………………….….., w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy 

oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki 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 zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…............................................            ……………................................................... 
          (miejscowość, data)      (podpisy i pieczątki osób  upoważnionych do podpisania oferty)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

 
……….................................... 
                  (pieczęć firmy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  
na …………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………….…………………, ja/my niżej podpisany/i, 
reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej 
oświadczam/y, że w stosunku do Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................          ……..…………………………………….. 
       (miejscowość, data)                      (podpisy i pieczątki osób upoważnionych do podpisania oferty)  
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
                                                                UMOWA (Projekt)                                       
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w trybie przetargu  
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
w dniu …………… r. w Tarnowie, pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 
ul. Okrężna 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000168311,  NIP 8730208697,  
o kapitale zakładowym opłaconym 2. 958.500 pln,  

reprezentowanym przez : 
1. Mariusza Burnóga – Prezesa Zarządu 
2. Andrzeja Klempkę – Wiceprezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części „Zamawiaj ącym”   
a    
  ………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”  
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest hurtowa sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego,  

realizowana przez Wykonawcę do mikrostacji paliw zlokalizowanych przy  
ul. Okrężnej 11 i ul. Cmentarnej 29 w Tarnowie, stanowiących własność Zamawiającego.  

2. Wielkość jednorazowej dostawy wynosi od 1,0 do 4,5 m3.  
3. Przewidywana łączna  wielkość wszystkich dostaw nie przekroczy 350  m3

. 
4. Dostawy będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w ciągu 24 godzin 

od chwili pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby 
dostawy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia bez ponoszenia 
konsekwencji finansowych.  

 
§ 2 

Wykonawca oświadcza, że oferuje do sprzedaży towar spełniający wymagania jakościowe wg 
obowiązujących w Polsce norm w zakresie paliw. 
 

§ 3 
Szkody wynikłe u Zamawiającego, spowodowane  dostarczeniem  paliwa   nie   spełniającego   
odpowiednich wymagań jakościowych obciążają Wykonawcę. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się dostosować do warunków i przepisów zakładowych na stacji 
paliw Zamawiającego, a w szczególności do przestrzegania przepisów porządkowych, 
przeciwpożarowych i zasad BHP. 
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§ 5 
1. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru będącego przedmiotem umowy będzie 

faktura VAT za dostarczone paliwo, wystawiona po każdej dostawie.  
2. Każda dostawa zostanie potwierdzona dokumentem WZ (dowodem dostawy) z podaniem 

ceny wyliczonej wg oferty oraz  odpisem ze świadectwa jakości danej dostawy. 
 

§ 6 
Ceny sprzedaży oleju napędowego ustalane będą według zasady: 
Cena hurtowa jednego m3 (netto) ON Ekodiesel podana na stronie internetowej 
www.pknorlen.pl w dniu dostawy pomniejszona o udzielony rabat w wysokości 
…………..% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
 

§ 7 
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  i posiada nr NIP 873-020-86-97. 
 

§ 8 
Należność za pobrany towar regulowana będzie w formie przelewu, w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury VAT, na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
 

§ 9 
1. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca będzie naliczał ustawowe 

odsetki.  
2. W przypadku opóźnień w dostawie, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcą karą 

umowną w wysokości 2 % wartości dostawy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 
   

§ 10 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r., z tym że 

każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania przy zachowaniu trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia.  

2. Strony mogą zgodnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 11 
Zarówno rozwiązanie umowy, jak też wszelkie zmiany w jej treści, wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 13 

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

Wykonawca:       Zamawiający: 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
                                                                                                 
 
 
.....................................................     ……………………………. 
/nazwa firmy, adres, telefon, fax/                                                            /miejscowość, data/ 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 
 
 

Lp. Przedmiot 
Wartość brutto 

(PLN) 
Data i miejsce 

wykonania 
Zamawiający 

(Podmiot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Uwaga:  

W wykazie należy podać co najmniej dwie wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywane, główne dostawy lub usługi, odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

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

                                                                                              /podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

……….................................... 
                  (pieczęć firmy) 
 

 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Siedziba: ….…………….……………………………………………………………………… 

REGON: …………………………………… 

NIP: ………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) 
 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………….………….,  w imieniu swoim  

i reprezentowanego przez mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

 
1. Nie należę do grupy kapitałowej*. 
 
2. Należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej*: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres Organ założycielski 

1. 
   

 

2. 
   

 

….. 
   

 
 
 
 
 
 
 
.........................................          ……..…………………………………….. 
       (miejscowość, data)                      (podpisy i pieczątki osób upoważnionych do podpisania oferty)  

 
 
* niepotrzebne skreślić 


