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Ustronie Morskie 13 grudnia 2012 

 

GOSIR.RŚ.271.04.2012 

 
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim 
ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie 

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(S I W Z) 

 

 

 

 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim prowadzi postępowanie           
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego 
na: 
 

 

 

 „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na rok 

2013” 

 

 
Podstawa prawna: 

         Prawo zamówień publicznych  
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1. Zamawiający 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim  

ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie 

Tel. 94 35 15 095, Fax. 94 35 15 944 

www.gosir-ustronie-morskie.pl 

e-mail: gosir@ustronie-morskie.pl 

e-mail: inwestycje@ustronie-morskie.pl  

 

2. Informacje ogólne 

 

1. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 

Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na Dostawę paliw 

płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim 

na rok 2013. 

2. Postępowanie oznaczone jest numerem GOSiR.RŚ.271.04.2012 wszelka korespondencja oraz 

dokumentacja w tej sprawie będzie prowadzona z powołaniem się na powyższe oznaczenie 

3. Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają 

a) Zamawiający – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim  

b) Wykonawca – podmiot ubiegający się o uzyskanie zamówienia 

c) SIWZ - specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

d) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

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

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progu unijnego 

określonego w art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr …………………………. 

b) Tablica ogłoszeń  

c) Strona internetowa Zamawiającego: www.gosir-ustronie-morskie.pl 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1) „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Ustroniu Morskim na rok 2012” w szacunkowych ilościach: 

- Benzyna bezołowiowa Pb 95 – do 5.000 l 

- Olej napędowy – do 25.000 l 

2) Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie 

Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i 

zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią 

ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania 

roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. 

3) Benzyna bezołowiowa i olej napędowy spełniać będą wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.)  

4) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb 

Zamawiającego.  

mailto:gosir@ustronie-morskie.pl
mailto:inwestycje@ustronie-morskie.pl
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5) Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw 

Wykonawcy (znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej 

się przy ul. Polnej 3, 78-111 Ustronie Morskie; dojazd liczony po wyasfaltowanych drogach 

publicznych trasą możliwie najkrótszą) 

6) Odbiór towarów odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo, 

rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności:  

– datę tankowania,  

– rodzaj pobranego paliwa,  

– ilość zatankowanego paliwa,  

– markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia,  

– potwierdzenie osoby pobierającej.  

7) Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będą dwa razy w miesiącu na podstawie 

wystawionych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 

15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca.  

8) Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek wydania atestu lub świadectwa 

jakości określonego artykułu, 

9) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych: 

- CPV 09132100-4 – benzyna bezołowiowa 

- CPV 09134100-8 – olej napędowy 

 

5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

6. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

 

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 

1 pkt. 7 ustawy Pzp w przypadku konieczności nabycia przedmiotu zamówienia określonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprzekraczających łącznie 20 % wartości 

realizowanego zamówienia podstawowego na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

 

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.  

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

 

8. Termin wykonania zamówienia. 

 

Pożądany termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2012 r. 

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:  

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

przepisy prawa nakładają ich obowiązek:  

Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień jest spełniony jeżeli Wykonawca 

posiada zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi 
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający informuje, że 

Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku z załącznikiem Nr 2 do SIWZ 

c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

W zakresie warunku dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający informuje, 

że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 

do SIWZ 

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający 

informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ 

 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 

załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych 

oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki 

Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany 

jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

 

10. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) Wypełniony ,,Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. 

b) Komunikat cenowy wykonawcy na dzień 13 grudnia 2012 r. dla oleju napędowego (ON) 

oraz dla benzyny bezołowiowej (PB95) na stacji paliw wykonawcy. 

3. W celu wykazania spełnia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy należy przedłożyć: 

a) Podpisane oświadczenie zgodnie z art. 22 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do 

SIWZ 

3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy 

przedłożyć:  

1) Koncesje, zezwolenia lub licencje. 

2) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – 

załącznik nr 3 do SIWZ.  

3) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 

odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

4) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert) 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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.  

5) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert) 

zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca  nie zalega 
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z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 SIWZ - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

 

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub 

strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się 

drogą elektroniczną. 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 

zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres 

zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 

zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu 

zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomoc faksu lub pocztą 

elektroniczną. 

5. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał siwz nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 11.5.2). 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego po 17.12.2012 r., 

zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym w 

pkt 11.5.2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

siwz bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, beż 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt 1 

niniejszej specyfikacji. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania.  

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  

 

12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest p. Radosław Świetlik tel. (094) 35-15-095  
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13. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

14. Termin związania ofertą. 

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 

4. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ – powinien być podpisany przez 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 

wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie. 

5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę albo przez osobę umocowana przez osoby uprawnione, przy  czym 

pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

6. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa lub przez notariusza. 

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej 

dekompletację. 

8. Opakowanie i złożenie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morski, ul. Polna 3, 78-111 Ustronie 

Morskie, z dopiskiem: oferta do przetargu nieograniczonego na “Dostawa paliw płynnych 

do pojazdów i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na 

rok 2013” 
9. Na kopercie należy umieścić dane pozwalające zidentyfikować wykonawcę składającego 

ofertę. 

10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na ul. Polnej 3, 78-111 Ustronie Morskie w 

sekretariacie pok. Nr 3 nie później niż  21.12.2012 r., do godziny 10
00

. Wszystkie oferty złożone 

po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcy w nieotwartych kopertach 

wewnętrznych. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do zamawiającego. 

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 21.12.2012 r., w siedzibie zamawiającego na ulicy 

Polnej 3, 78-111 Ustronie Morskie w pokoju nr 4 o godzinie 10
15

. 

 

17. Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Wykonawca podaje cenę jednostkową brutto w zł (przed upustem) pomniejsza ją o udzielony 

upust w groszach,  następnie podaje cenę jednostkową brutto (po uwzględnieniu upustu) w zł, 

a mnoży przez szacunkową ilość tych materiałów podając kwotę brutto W końcowej fazie 

należy zsumować łączną wartość zamówienia brutto podając cenę końcową zamówienia – jest 
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to cena ofertowa oraz podając kwotę podatku VAT. 

Za cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

akcyzowym. (ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z 

późn. zm.). 

2. Pod uwagę brana jest wartość upustu jednakowego dla oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej 

3. Do pozycji formularza ofertowego należy wpisać cenę jednostkową brutto z dnia 15 grudnia 

2011 r. tj. z dnia ogłoszenia postępowania przetargowego w BZP. 

4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści 

art. 87  ust. 2 ustawy Pzp 

 

18. Informacje dotyczące walut obcych,  w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych.  

 

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  

a) cena– waga 20 % 

b) upust – waga 35 % 

c) odległość stacji od siedziby zamawiającego – waga 45 % 

 

2. Sposób oceny ofert: 

 

1)  Kryterium CENA 

 

Kryterium cena – poszczególnym wykonawcą zostaną przyznane punkty za cenę łączną 

brutto  zamówienia po upuście według poniższego wzoru: 

 

     Najniższa oferowana cena (wartość zamówienia ogółem brutto) 

      -----------------------------------------------------------------               x 20% x 100 punktów 

   cena oferowana w badanej ofercie (wartość zamówienia ogółem brutto) 

 

 

2) Kryterium upust  

 

Kryterium upust  – poszczególnym wykonawcą zostaną przyznane punkty za cenę brutto 

upustu   według poniższego wzoru 

 

                        cena upustu badanego brutto ( w groszach) 

              ---------------------------------------------------------------            x 35 % x 100  punktów 

                Najwyższy upust oferowany brutto (w groszach) 

 

3) Kryterium odległość  
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Kryterium odległość – poszczególnym wykonawcą zostaną przyznane punkty za odległość 

Stacji paliw Wykonawcy do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Polnej 3, 78-

111 Ustronie Morskie; dojazd liczony po wyasfaltowanych drogach publicznych trasą 

możliwie najkrótszą według poniższego wzoru: 

 

                      najmniejsza odległość w km 

              ------------------------------------------------  x 45 % x 100  punktów 

                             odległość badana w km 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom specyfikacji i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako 

najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu 

 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się                    

o zamówienie.  

 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Nie dotyczy. 

 

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy w załączeniu – załącznik Nr 4 do SIWZ 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych 

wykonawcach, 

 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 - terminie, po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.  

2. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zostało ono przesłane 

faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. W przypadku 

gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedną ofertę lub gdy nie 

odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy możliwe jest zawarcie 

umowy przed upływem wyżej wymienionych terminów. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 
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23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.    

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:  

4. Zgodnie z art. 198a ustawy Pzp na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

24.  Udział podwykonawców. 

 
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia Zamówienia podwykonawcom. 

 

25.  Gwarancje na wykonane dostawy. 

 
Nie dotyczy. 
 

26. Informacje dotyczące art. 36 ust. 2 ustawy Pzp 

 

 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie  przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień wariantowych 

5. Zamawiający nie  przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się pocztą elektroniczną 

7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust 

1 pkt. 7 ustawy Pzp w przypadku konieczności nabycia przedmiotu zamówienia określonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprzekraczających łącznie 20 % wartości 

realizowanego zamówienia podstawowego na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

8. Zamawiający nie  przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy  

 

2)  ZAKRES I WARUNKI ZMIAN DO POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU 

DO TREŚCI SIWZ  
 

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – wzór 
umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
 
 
                        Sporządził:    

                                                                              Zatwierdził                             
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

………………………………… 

/pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Dane adresowe ……………….. 

………………………………… 

Tel. / Fax. …………………….. 

NIP …………………………… 

REGON ……………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych do pojazdów 

i urządzeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na rok 2011 oferujemy 

wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych: 

 

Lp Opis Cena 

jednostkowa 

brutto  

(przed 

upustem)  

w zł 

Upust 

w 

groszach 

brutto 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

(po upuście)  

w zł 

Ilość 

szacunkowa 

Łączna 

wartość 

zamówieni

a brutto 

A B C D 

 

E 

(E=C-D) 

F G 

(G=ExF) 

1.  

1. 
Benzyna 

bezołowiowa 

PB 95 

   5.000 litrów  

2. 2 

2. 
Olej 

napędowy 

  25.000 litrów  

Wartość zamówienia brutto   

w tym podatek VAT (ogółem) w kwocie  

 

UWAGA 

1. Wszystkie dane liczbowe (zarówno w złotych jak i procentowe) należy podać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. W kolumnie D należy uwzględnić ewentualny upust % Wykonawcy, który jest stały 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. W kolumnie E należy uwzględnić cenę brutto paliwa obowiązującą w dniu 13 grudnia 
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2012 r. na stacji paliw Wykonawcy. Do ceny należy doliczyć ewentualny upust w 

groszach.  

Komunikat cenowy Wykonawcy należy dołączyć do oferty. 

 

Oświadczamy, że: 
 

1. Oświadczamy, że przez cały okres realizacji zamówienia przyznajemy Zamawiającemu 

stały upust w wysokości ……… groszy należności brutto za litr dla w/w paliw po dziennej 

cenie sprzedaży obowiązującej na naszej stacji paliw w dniu tankowania (uwidocznionej na 

dystrybutorze w momencie tankowania). Wysokość rabatu nie ulegnie zmianie w czasie 

obowiązywania umowy. 

2. Cena brutto  (po upuście w groszach) oleju napędowego obowiązująca na stacji paliw 

Wykonawcy na dzień 13 grudnia 2012 r. wynosi …………………..zł.  

     Komunikat cenowy Wykonawcy należy dołączyć do oferty. 

3. Cena brutto (po upuście w groszach) benzyny bezołowiowej obowiązująca na stacji paliw 

Wykonawcy na dzień 13 grudnia 2012 r. wynosi …………………..zł. 

      Komunikat cenowy Wykonawcy należy dołączyć do oferty. 

4. Oświadczamy, że odległość od stacji paliw Wykonawcy, zlokalizowanej w miejscowości 

…………………. przy ul. ………………….. ,mierzonej w kilometrach do siedziby 

Zamawiającego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3, 78-

111 Ustronie Morskie, najkrótszą wyasfaltowaną drogą przejazdu zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego wynosi ………….…km; 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje o przygotowaniu oferty. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od 

daty otwarcia ofert. 

7. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na 

określonych przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

9. Oświadczam, iż akceptuję warunki umowy załączonej do SIWZ i nie wnoszę do niego uwag. 

10. Dane osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym: 

 Imię i Nazwisko: ……………………… 

 Adres: ………………………………………………….. 

 Telefon: ………………………. Fax. ………………….. 

11. Oferta niniejsza zawiera ................ ponumerowanych kolejno stron. 

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ………………………………………. 
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2) ………………………………………. 

3) ………………………………………. 

 

…………………, dnia …………….2012 r.           ………………………………………    
        Miejscowość                                        (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 
 
 

 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 

 
 

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

 

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

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania                                                                 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 

ust. 2 Ustawy,  

 

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 

 

…………………, dnia …………….2012 r.           ………………………………………    
        Miejscowość                                        (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 

szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 

upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 

zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 

przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub 

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane 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 albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
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5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 

zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

 

 

…………………, dnia …………….2012 r.           ………………………………………    
        Miejscowość                                        (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

Wzór umowy 
 
 

zawarta w dniu …………. 2012 roku w Ustroniu Morskim pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji w Ustroniu Morskim z siedzibą przy ul. Polnej 3, 78-111 Ustronie Morskie NIP 671-17-

97-361, REGON 320904509 reprezentowanym przez: 

Grzegorz Czachorowski – Dyrektora GOSiR 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a   

…………………………………………………………… reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

zwanym  dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 

poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

§ 2 

 

1. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim na rok 2013 w szacunkowych ilościach:  

– benzyna bezołowiowej Pb 95 – 5.000  litrów;  

– olej napędowy – 25.000 litrów.  

2. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy spełniać będą wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441z późn. zm.)  

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb 

Zamawiającego.  

4. Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw 

Wykonawcy: ……………………………………………………… (nazwa i adres) 
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zlokalizowanej od siedziby Zamawiającego w odległości ………. km liczonej po 

wyasfaltowanych drogach publicznych trasą możliwie najkrótszą. 

5. Odbiór towarów odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo, 

rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności:  

– datę tankowania,  

– rodzaj pobranego paliwa,  

– ilość zatankowanego paliwa,  

– markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia,  

– potwierdzenie osoby pobierającej.  

 

 

 

 

 

§ 3 

 

Zamówienie realizowane będzie od daty zawarcia umowy – tj. od dnia …………………….. do dnia 

31 grudnia 2013 roku.  

 

§ 4 

 

1. Zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, Strony ustalają …….… upustu (w 

groszach), o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do 

ceny oferowanej w punkcie sprzedaży w dniu zakupu.  

2. Upust, o którym mowa w ust. 1 będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.  

3. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 5 

 

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

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

którym mowa w § 4 ust. 1.  

2. Wysokość przedmiotu umowy wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę wynosi brutto 

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

podatek VAT …….…..%……………zł (słownie:…………………………..).  

3. Zamawiający zastrzega,, że podane w § 2 pkt 1 wartości szacunkowe, mają posłużyć jedynie 

Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i 

zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią 

ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania 

roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. 

 

 

 

§ 6 

 

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

wystawianych dwa razy w miesiącu faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy 

rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca.  
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2. Do faktury o której mowa w ust. 1,  dołącza się listę zbiorczą o której mowa w § 2 ust. 5 

oraz dowody WZ.  

3. Należność będzie opłacana na rachunek Wykonawcy nr ……………………………… w 

terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT.  

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie , NIP 671-17-97-361.  

5. Za moment powstania zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przyjmuje się 

moment odbioru towarów przez Zamawiającego i potwierdzenie tego faktu przez osobę 

pobierającą.  

6. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę przekazania należności z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

 

 

 

§ 7 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży przedmiotu zamówienia.  

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy:  

1) Wykonawca zapłaci karę umowną:  

a) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia;  

b) 10 000,00 zł za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy.  

2) Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy na żądanie Wykonawcy.  

 

§ 9 

 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 11  

 

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy 
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……………………………   …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


