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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY.  
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu   
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń  
tel.   043 843 14 50 
fax.  043 843 14 52  
mail: pzdwielun.post@home.pl  
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA : 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z 
zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004. -Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).  
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem  
zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla  pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg  
w Wieluniu  na stacjach paliw posiadanych przez Wykonawcę.  
(CPV 23.00.00.00-7, 23.12.11.00-2, 23.12.21.00-9).  
 
2. Szacunkowy zakres:  
A. Etylina Pb 95    - 25.000 l  
B. Olej napędowy -    6.000 l  
C. Olej opałowy -      4.000 l 
 
3. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do baku pojazdu, a 
w przypadku sprzętu do kanistrów, na wybranej stacji wykonawcy, po cenach obowiązujących w dniu 
tankowania z uwzględnieniem ewentualnego rabatu zgodnie z najkorzystniejszą ofertą.  
 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, bądź zakres dostaw moŜe ulec zmianie.  
 
5. Dla pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu  punkt dystrybucji oleju 
napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego powinien być zlokalizowany w odległości 
 do 3 km od siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń. 
 
 
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki, stanowiącego nie 
więcej niŜ 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa Zamówień Publicznych  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU:  
1. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 
1.1. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  

niewaŜności.  
1.2.  Oferta winna być napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złoŜyć 
podpisy na wszystkich stronach oferty i załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca 
naniósł zmiany.  

1.3.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  
pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy.  
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1.4.  Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 
złoŜone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i 
poświadczone, własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy lub 
upowaŜnionego przez nią przedstawiciela firmy.  

1.5.   Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona:  
,,Dostawa paliw płynnych nie otwierać przed 24.10.2007r. koperta oprócz adresu 
zamawiającego i wyŜej podanego oznaczenia winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, co 
umoŜliwi jej odesłanie w przypadku opóźnienia lub wycofania.  

1.6.  Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Zmiany naleŜy złoŜyć zgodnie z postanowieniem punktu V.1.5 przy czym na kopercie naleŜy 
umieścić określenia ,,ZMIANA’’. Wykonawca moŜe wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, Ŝe pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do 
składania ofert. Wycofanie oferty po upływie ostatecznego terminu ich składania pociąga za 
sobą utratę wadium.  

1.7.  KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na kaŜde z zadań, sam lub jako reprezentant  
spółki. W przypadku złoŜenia więcej niŜ jednej oferty na kaŜde z zadań, wykonawca zostanie 
wykluczony z postępowania.  

1.8.   Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  
1.9.   Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.  
1.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
1.11.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości rozliczeń innych niŜ w PLN.  
 
2. Warunki wymagane od Wykonawców:  
 
2.1.   W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

na mocy art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz złoŜą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.  

2.2.   Wykonawca musi posiadać stację paliw oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi.  
2.3.   Rozliczenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie maksymalnie 2 razy w miesiącu,  termin 

płatności 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.  
 
3. Zawartość oferty.  
 
3.1.   Wypełniony formularz oferty – Zał. 1 do SIWZ;  
3.2.   Kosztorys ofertowy – Zał. 2 do SIWZ;  
3.3.   Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 Ustawy Prawo zamówień      

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) – Zał. 3  
3.4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.7.    Koncesja na obrót paliwami ciekłymi.  
 
Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złoŜone w 
formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ,,Za zgodność z oryginałem” poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kserokopia 
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dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający 
nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 
VI. TERMIN DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOśONĄ OFERTĄ.  
 
Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 7 dni przed upływem 
terminu związania ofertą Zamawiający moŜe raz zwrócić się do Wykonawców  
o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia: 31.12.2008 r.  
 
VIII. INFORMACE DOTYCZĄCE PROCEDURY POSTĘPOWANIA 
  
1. Opis sposobu obliczania ceny  
Ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów paliw, naleŜy określić jako średnią z dziennych cen 
sprzedaŜy w miesiącu październiku  2007. W cenie winny być uwzględnione wszystkie ewentualne 
opłaty celne, wszystkie podatki, z wyłączeniem podatku od towarów i usług – VAT. Cena musi być 
wyraŜona w złotych polskich. Do obliczenia ceny brutto oferty, Wykonawcy powinni zastosować 
stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami.  
 
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.  
2.1. najniŜsza cena – 100 %  
W ramach kryterium “najniŜsza cena” porównywane będą ceny brutto z uwzględnieniem upustu, 
zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
3. Opis sposobu oceniania oferty  
3.1. Oferta oceniana będzie w następujący sposób:  
 
 
– max 100 punktów za najniŜszą średnią arytmetyczną z cen jednostkowych wymienionych 
kosztorysu ofertowego – max 100 punktów 
 
 
liczba punktów    cena oferty najniŜszej 
przyznana ofercie ocenianej =   --------------------------------------------------- x 100 pkt. 
     cena oferty ocenianej 
 
 
4.. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz SIWZ i uzyska 
najwyŜszą liczbę punktów zgodnie z pkt 3.  
 
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  
 
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg –  
ul. Fabryczna 7 , pok. nr 10 do dnia 24-10-2007 r. do godz. 9-30.  
 
Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu.  
 
X. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.  
 
1.  Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, a Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do 
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Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający jednocześnie 
przekaŜe treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia 
źródła zapytania oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej, na której zmieszczona 
została specyfikacja.  

2.   Zamawiający informuje, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  
3.   Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający moŜe zmodyfikować treść specyfikacji 

istotnych warunków zmówienia oraz dokumentów wchodzących w skład SIWZ. KaŜda 
wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona do 
wykonawców, którzy pobrali specyfikacje. Informacja ta zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej, na której opublikowana została specyfikacja.  

4.   Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.  

 
 
XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.  
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24-10-2007r. o godz. 1000.  
 
XIII. TRYB OTWARCIA OFERT.  
 
1. Otwarcie ofert jest jawne.  
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
3. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa. Po otwarciu ofert podane zostaną: nazwa firmy oraz 
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a takŜe informacje dotyczące ceny ofertowej, terminu 
wykonania zamówienia publicznego oraz warunków płatności zawartych w ofercie.  
4. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.  
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŜe wystąpić do zamawiającego z 
wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle 
niezwłocznie wykonawcy te informacje.  
6. Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę dokumentów. W toku dokonywania 
badania dokumentów, zamawiający moŜe Ŝądać złoŜenia wyjaśnień dotyczących treści tych 
dokumentów. Zamawiający wyznaczy termin na złoŜenie wyjaśnień ich treści.  
7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają określonych warunków, o 
których mowa w niniejszej Instrukcji i nie złoŜyli wymaganych przez zamawiającego wyjaśnień w 
terminie. O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie powiadomi wykluczonych 
wykonawców.  
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeŜeli:  
– jest niezgodna z ustawą;  
– jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniach;  
– jej złoŜenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o   zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;  

– zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  
– zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88, 
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 niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU POWIADOMIENIA WYKONAWCÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.  
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty, o:  
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, i uzasadnienie jej wyboru.  
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których 
mowa w pkt 1. RównieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie.  
 
XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI.  
 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać 
sobie faksem. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.  
 
XV. OSOBY WSKAZANE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  
 
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 7:00÷15:00:  
Bartłomiej Panek, pok. nr 13, tel. 043 843 14 50  
 
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.  
 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 
Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)  
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku  
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest  
obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca moŜe wnieść pisemny 
protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się 
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego 
treścią.  
3. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego 
Urzędu Zamówień.  
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuci protest 
wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny.  
5. Protest powinien wskazać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  
a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
 i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.  
6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty.  
7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, 
którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i 
którzy przystąpili do postępowania.  
8. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy.  
9. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty jeŜeli został on ostatecznie rozstrzygnięty przez 
Zamawiającego lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.  
10.Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie 10 dni od upływu 
ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niŜ wymienione powyŜej Zamawiający 
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rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie 
uznaje się za jego oddalenie.  
 
11.Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie 
wniesienia odwołania Zamawiający przekaŜe podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, 
którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.  
 
12.W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona 
czynności bezprawnie zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje 
niezwłocznie wszystkich wykonawców.  
13.W postępowaniu o udzielenie powyŜszego zamówienia przepisów ustawy dotyczących odwołań i 
skarg nie stosuje się.  
 
XVII. FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU.  
 
1. Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed upływem terminu 
związania ofertą.  
2. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający przekaŜe 
głoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Prezesowi Urzędu.  
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(Projekt) 
 

UMOWA SZ-343/..../2007 
 
Zawarta dnia .....2007r. w Wieluniu pomiędzy: 

 
Powiatowym Zarządem Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 

 
reprezentowanym przez: 

 
1. Antoniego Burzyńskiego  – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 

 
.................................................. 
z siedzibą: ................................. 

 
 

reprezentowaną przez: 
 

1. ............................................... 
2. ............................................... 
zwanym dalej Sprzedającym o następującej treści: 

 
§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa paliw płynnych. 
2. Odbiór paliwa odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb do pojazdów będących własnością 
Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ze stacji paliw w ...............................  
ul. ................................ 
3. Dostawy odbywać się będą po cenach jednostkowych (brutto) obowiązujących w dniu odbioru z 
zastosowaniem upustu ...... % ceny za litr dostarczonych paliw płynnych, zgodnie z ofertą złoŜona w 
przetargu nieograniczonym z dnia …………………... 
4. Szacunkowa wartość zamówienia ......... PLN brutto (słownie ....................................), w tym 
........ PLN podatku VAT 22%. 
5. Ewentualne zmiany cen (wzrost, obniŜka) mogą nastąpić jedynie w przypadku przyczyn 
niezaleŜnych od stron (zmiana cen u producenta). 

 
§ 2 
 

Zakup paliw na zasadach określonych w niniejszej umowie będzie dotyczył pojazdów i sprzętu: 
 

- ................................. nr rejestracyjny ................. 
- ................................. nr rejestracyjny ................. 
- ................................. nr rejestracyjny ................. 
 

 
§ 3 
 

1. Ilość pobranego paliwa będzie odnotowana i kaŜdorazowo potwierdzana przez pracownika 
Zamawiającego w zestawieniach (asygnatach rozchodowych) wydanych paliw płynnych. Na Ŝądanie 
Zamawiającego Sprzedający przedstawi świadectwa jakości dla dostarczanych paliw. 
2. Sprzedający będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT za zakupione i odebrane paliwa płynne 
maksymalnie 3 razy w miesiącu kalendarzowym na podstawie wymienionych w pkt. 1 zestawień z 
uwzględnieniem upustów cenowych zgodnie z §1 pkt. 3. 
3. Faktury płatne będą z rachunku Zamawiającego prowadzonego ……….. na rachunek Sprzedającego 
prowadzony przez ..................... nr konta .......................... , w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury. 
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§ 4 
 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy  
w formie odszkodowania na ogólnych zasadach wynikających z art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 5 
 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2008r. 
 

§ 6 
 

Sprzedający bez pisemnej zgody Zamawiającego nie moŜe dokonywać Ŝadnych cesji związanych z 
realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 
ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 

 
§ 8 
 

Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego 
sąd. 

 
§ 9 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:         SPRZEDAJĄCY: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

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

OFERTA 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH  
 
.....................................................................................................................................................  
 
(nazwa Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
(adres)  
 
posiadający rachunek prowadzony przez  
 
........................................................................................................................ 
 
 
 nr konta ..............................................................................................................  
 
 
oferujemy dostawę paliw płynnych  po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania z 
zastosowaniem upustu:  
........  % ceny za litr dla benzyny bezołowiowej Pb 95 
..........% ceny za litr dla oleju napędowego.  
......... % ceny za litr dla oleju opałowego .  
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: ......................................................  
tel. .......................................  
 
 
Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:  
 
1. Odległość posiadanej stacji paliw zlokalizowanej w m. .................... ul............................ 
od siedziby Zamawiającego wynosi ............. km ( nie więcej niŜ 3 km )  
2. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy „prawo zamówień 
publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177) tzn. przez 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
3. oferowane paliwa płynne spełniają wymogi obowiązujących norm.  
4. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej ofert do zawarcia umowy na 
zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 
1. kosztorys ofertowy;  
2. oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24  
i spełniania warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).  



 12 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania 
ofert.  
4. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................., dnia ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)  
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Załącznik nr 2  
 
...................................  
(pieczęć)  
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 
 

Cen jednostkowych na dostawę paliw płynnych 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna  7 

 
 
 

Lp. Opis 
Ilość 
Jedn. 

 

Śr. cena 
jednostkowa 
netto od 

08.10.2007 r. 
do 14.10.2007 

 ( 7 dni )  
w PLN 

 

upust 
% 
 
 

Cena 
jednostkowa 
netto po 

uwzględnieniu 
upustu 
w PLN 

08.10.2007 r. 
do 14.10.2007 

 ( 7 dni )  
 

Cena 
jednostkowa 
brutto po 

uwzględnieniu 
upustu 
w PLN 

08.10.2007 r. 
do 14.10.2007 

 ( 7 dni )  
 

1. Etylina Pb 95 1 l  
 

   

2. Olej opałowy  1 l  
 

   

3. Olej napędowy  1 l  
    

 
Średnia arytmetyczna ( poz. 1,2.3 ) ceny jedn.  brutto po upuście  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................. dnia .........................r. 
 
 
 
 

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

 (podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)  
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Zał. nr 3 do SIWZ  
 

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

Dostawa paliw płynnych 
 
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................  
 
 
Adres Wykonawcy ...................................................................................................................  
 
 
Numer telefonu...........................................................................  
 
 
numer teleksu/fax.......................................................................  
 
 
Oświadczam, Ŝe:  
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.  
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a takŜe dysponuję osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  
3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień 
publicznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

(podpis i pieczęć upowaŜnionego  
przedstawiciela firmy)  

 

 


