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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu 
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń      
telefon: (0-43) 843-14-50 
fax:  (0-43) 843-14-52 

 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 

Przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60.000 euro. Zamówienie zostanie udzielone po 
uprzednim przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z 
poźn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
23121000-1 Oleje napędowe - w ilości około 25 000 litrów rocznie 

23111200-0 Benzyna bezołowiowa 95 około 6 000 litrów rocznie  

23122100-9 Olej opałowy - w ilości około 4 000 litrów rocznie 

 
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy – od dnia 14.06.2007r. 

 
IV.  DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOśENIA OFERTY. 
 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest dostarczenie oferty do zamawiającego, 
spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z 
poźn. zm.). Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Ŝąda od oferentów na podstawie art. 25; art. 26, ust. 1; art. 44 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z 
późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) niŜej wymienionych dokumentów: 

  

I.  W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
"ustawą" zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
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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. 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. 

4. 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. 

5. Oświadczenie zawierające informacje określone w art. 22 ust 1 i art. 24 Ustawy Pzp –załącznik nr 4 i 
nr 5 do SIWZ. 

 
II. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. I: 
1) pkt. 1, 2 i 4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) pkt. 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.  
Dokumenty o których mowa w pkt. II ppkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2 powinny być wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 
II ppkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

UWAGA: Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów bądź kserokopii. 
Dokumenty przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby 
upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty złoŜone w formie kserokopii muszą być 
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy. 
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone tłumaczenia na język polski, 
poświadczone przez wykonawcę.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w pkt. I, dokumenty wymienione w pkt. I 
powinny być przedłoŜone przez kaŜdego  
 
III. Wykonawca musi złoŜyć równieŜ niŜej wymienione dokumenty i oświadczenia:   
 
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3) uzupełniony o wpisy w miejscach wykropkowanych i 
podpisany. 
2. Podpisane oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 4). 
3. Podpisane oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (załącznik nr 5). 
4. Wykaz dokumentów i informacji zawartych w ofercie objętych tajemnicą handlową o ile 
oferent przewiduje uznać informacje zawarte w ofercie jako objęte tajemnicą.  
Tajemnicą handlową nie mogą być objęte: 
- nazwa oraz adres wykonawcy, 
-  cena oferty, 
-  termin wykonania zamówienia, 
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-  okres gwarancji, 
-  warunki płatności. 
ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, 
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z poźn. zm.). 
 

V.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOśENIA OFERTY 
 

1. Oferta winna być podpisana przez osobę fizyczną lub jej pełnomocnika (naleŜy załączyć 
pełnomocnictwo) lub osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej. Miejsca w ofercie, 
w których oferent naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/ce 
ofertę, opatrzone datą naniesienia poprawki. Oferta, która zostanie podpisana przez osobę 
nieuprawnioną do podpisania zostanie uznana za niewaŜną. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferty sporządzone w innym języku winny 
być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. KaŜda strona tłumaczenia winna być przez niego 
parafowana. Oferta sporządzona inaczej będzie odrzucona. 

3. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko / nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę 
sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w 
postępowaniu przetargowym. 

4. Kalkulacja ceny winna być określona wyłącznie w złotych polskich. W przypadku, gdy cena nie 
zostanie określona w złotych polskich oferta zostanie odrzucona. 

5. Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego 
wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

6. Bez względu na wynik postępowania, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty poniesie wykonawca, z zastrzeŜeniem art. 93, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z poźn. zm.). 

7. Oferta złoŜona po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

8. Dokumenty składające się na ofertę winny być złoŜone w oryginale lub w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upowaŜnione do podpisania oferty. 

9. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych do złoŜenia oferty, lub złoŜenie dokumentów 
w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 
odpisy lub kopie) spowoduje wezwanie wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3, do ich uzupełnienia. 

10. Zamawiający zastrzega Ŝe nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę. 
11. Uprasza się aby dokumenty składające się na ofertę, trwale złączyć (spiąć, zbindować itp.), a 

strony ponumerować. 
12. Wykonaną wg powyŜszych wskazówek ofertę naleŜy umieścić w kopercie. Koperta winna być 

zaklejona i opatrzona napisem „Oferta na dostawę paliwa dla Powiatowego Zarządu Dróg w 
Wieluniu - nie otwierać przed 01.06.2007 r. godz. 1000 ” oraz nazwę i adres  wykonawcy. 

13. Ofertę naleŜy złoŜyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu do dnia 01.06. 
2007 r. do godz. 930. 

14. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. Do składanej oferty naleŜy dołączyć wypełniony druk 
„formularz ofertowy”. 

15. Ofertę naleŜy złoŜyć, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. 
16. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
17. Dopuszcza się przekazywanie wniosków, informacji oraz zawiadomień za pomocą faksu i 

niezwłocznym ich potwierdzeniem na piśmie. 
 

VI. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM. 
 

1.   O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 
177 z późn. zm.); 

2.  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). 

3.  Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek nie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. oraz którejkolwiek z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r., będzie skutkowało wykluczeniem danego wykonawcy z postępowania.                  
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4. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 
poz. 177 z późn. zm.) wykonawca musi przedstawić oświadczenia, dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 

 
  VII.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.   

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. 
1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe ww. warunki 
wykonawca spełnia. 

 
 

VIII.  TERMINY. 
 

1. Termin złoŜenia ofert upływa dnia 01. 06. 2007r. godz. 930 
2. Otwarcie ofert nastąpi 01. 06. 2007r. o godz. 1000 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w 

Wieluniu                      ( pokój nr 13 ) 
3.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert zg. z art. 85 ust. 1 i 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177). 
4.  Termin realizacji zamówienia:    12 miesięcy 

 
IX.  INFORMACJE OGÓLNE. 
 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy oraz 
prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie na 
mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Prośba o udzielenie wyjaśnień winna być 
podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym. 

2. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
upływem terminu do składania ofert. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty i wprowadzić zmian po 
tym terminie. 

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone jedynie w 
walucie polskiej. 

 
X. KONSORCJUM:  

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1. 
 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 

1.  Zamawiający zgodnie z art. 91, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na 
podstawie poniŜszych kryteriów: 

  
Kryterium Waga kryterium 

Cena 90 % 

Rabat udzielony od wartości zakupu  
 

10% 
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Jako kryteria wyboru oferty przyjmuje się cenę oraz rabat na wartość dostawy . 
 

1. Cena paliwa ( łączna kwota brutto ) – waga 90%     
 
Oferta odpowiednia z ceną najniŜszą otrzyma maksymalną ilość punktów, natomiast oferty pozostałe 

proporcjonalnie mniej wg wzoru: 
 

Cena najniŜsza 
        ---------------------------------    x 100 pkt. x 90% 

Cena badana  
 

 
 

2. Rabat udzielony od wartości zakupu w rozliczeniu miesięcznym – waga 10%  
        
 
metodyka oceny – według wzoru : 

 
 

Rabat badany 
   -------------------------------------   x 100 pkt. x 10% 

Rabat najwyŜszy  
 

 
 

Rabat winien być podany w % wartości zakupu  
 

1. Dane do obliczenia ofert zostaną przyjęte z druku „formularz ofertowy” stanowiącego załącznik                      
nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Cena określona w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacji. 
3. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 
4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
  
XII. WYBÓR OFERTY: 

 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, spośród ofert nie odrzuconych, (będzie waŜna), 

która uzyska największą liczbę punktów.  
2. Oceny ofert zgodnie z kryterium wyboru dokona komisja przetargowa powołana przez 

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu.  
3. Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi po zatwierdzeniu przez kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg    w Wieluniu. 
4. O wyborze oferty wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym zostaną 

powiadomieni na piśmie. 
5. W toku dokonywania ocen złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień dotyczących złoŜonej przez niego oferty.  
6. Wybranemu wykonawcy dostawy, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 

  
XIII.  ODRZUCENIE OFERTY: 
 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
1.1  jest niezgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19 z 2004 r., poz. 177); 
1.2  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
1.3  jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
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1.4  zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
1.5  została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 
1.6  zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie 

art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 
1.7  wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
1.8  jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

2.  Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
XIV. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych zg z art. 83, ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., 
poz. 177 z późn. zm.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych zg z art. 83, ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., 
poz. 177 z późn. zm.). 

3. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium –zg z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm.). 

4. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – zgodnie z 
art. 147 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm.). 

5. Informacji w sprawie przetargu : 
Bartłomiej Panek – tel. 0-43 843-14-50 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500 , 
pokój nr 13. 

 
XV.  WARUNKI UMOWY: 
 

1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeksu 
Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli 
przepisy cytowanej ustawy nie stanowią inaczej – art. 139, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm.). 

2. Szczegółowe warunki umowy, która będzie zawarta z wykonawcą wybranym w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarte są w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
XVI.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 

XVII. WADIUM: 
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45, ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
  

 
XVIII. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: 
 
 

1. Dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale IV Dokumenty wymagane do złoŜenia oferty, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wypełniony Formularz Ofertowy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ. 
 
 

 
 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
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Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 z 2004 r., 
poz. 177 z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia        (załącznik nr 1). 
2. Projekt umowy          (załącznik nr 2). 
3. Formularz ofertowy        (załącznik nr 3). 
4. Oświadczenie wykonawcy       (załącznik nr 4). 
5. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  

publicznych         
 
    (załącznik nr 5). 
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Załącznik nr 1  

 
 
 

 
 
O P I S    P R Z E D M I O T U     Z A M Ó W I E N I A 

 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 

Oleje napędowe - w ilości około 25 000 litrów 
rocznie 
Benzyna bezołowiowa 95 około 6 000 litrów rocznie  

Olej opałowy - w ilości około 4 000 litrów rocznie 

dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 , 98-300 Wieluń 

 

1. 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. 

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa dla Powiatowego Zarządu Dróg w 

Wieluniu przez okres 12 m-cy. 

Szacunkowe zapotrzebowanie (na podstawie zuŜycia w 2006r.) wynosi: 

Oleje napędowe - w ilości około 25 000 litrów rocznie 

Benzyna bezołowiowa 95 około 6 000 litrów rocznie  

Olej opałowy - w ilości około 4 000 litrów rocznie 

 

3. Jakość dostarczanych paliw musi być zgodna z obowiązującymi Polskimi Normami. 

4. Dostarczanie paliwa będzie się odbywało sukcesywnie w punkcie dystrybucji paliw zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego bezpośrednio do zbiorników pojazdów. 

5. Rozliczenie ilości dostarczanego paliwa odbywać się będzie za pośrednictwem dowodów WZ oraz 

odpowiednich wpisów do karty pojazdu. Dopuszczalne jest zastosowanie innego niŜ dokument WZ 

dokumentu jednoznacznie identyfikującego ilość pobranego paliwa do pojazdu.  
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Załącznik nr 2. 

UMOWA  
 
 
zawarta w dniu ……………………… 2007r. w Wieluniu pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez : 

1) ………………………….... - …………………………………………. 

2) …………………………… - …….…………………………………… 

zwanym dalej „DOSTAWCĄ” 

a  

Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu,  

ul. Fabryczna 7, 98 – 300 Wieluń : 

 
1. Antonim Burzyńskim  –  kierownik 

zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 
 

§ 1 INFORMACJE WSTĘPNE 
 

Zawarcie umowy następuje po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie art.39 Ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19 , poz. 177). 
 

§ 2 PRZEDMIOT  UMOWY 
 
„DOSTAWCA” zobowiązuje się do dostawy paliwa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu.  
Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część. 
 
 

§ 3 CENA  I  WARUNKI  PŁATNOŚCI 
 

1. Cena brutto za litr oleju napędowego wynosi:  …….. zł. (słownie: ……………………………………… złote 
……………………….. grosze ). 

2. Cena brutto za litr benzyny bezołowiowej 95 wynosi: wynosi:  ……… zł. (słownie: 
……………………………………… złote ………………….……  grosze ). 

3. Cena brutto za litr oleju opałowego wynosi: ………. zł. (słownie: ……………………………………. złote 
………………………….. groszy ). 

4. PowyŜsze ceny paliw zawierają obowiązującą stawką podatku VAT. 
5. „DOSTAWCA” udzieli „ZAMAWIAJĄCEMU” rabatu w wysokości …. % dla benzyny bezołowiowej 

95, oleju napędowego oraz oleju opałowego tankowanego na stacji  
…………………………………………………………………………………….. . 

6. Rabat liczony  od wartości zrealizowanej za miesięczny okres rozliczeniowy dostawy. 
7. Zmiany cen wymienionych w ust.1, ust.2 oraz ust.3 mogą wystąpić na wniosek „DOSTAWCY” lub 

„ZAMAWIAJĄCEGO”, jednakŜe muszą one wynikać ze zmian cen producenta oraz wymagają 
kaŜdorazowo zgody obu stron. 

8. Okresem rozliczeniowym są dostawy paliwa w ciągu miesiąca, za które „DOSTAWCA” wystawi 
fakturę raz w miesiącu do 5 dnia następnego miesiąca i dostarczy do „ZAMAWIAJĄCEGO” celem 
uregulowania naleŜności. 

9. Faktura powinna być wystawiana na podstawie dowodu WZ lub innego dowodu jednoznacznie 
stwierdzającego ilość pobranego paliwa z wyszczególnieniem ilości pobranej do danego pojazdu. 

10. „ZAMAWIAJĄCY” zapłaci „DOSTAWCY” za fakturę w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 
„ZAMAWIAJĄCEGO” faktury. 
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11. Termin płatności uwaŜa się za zachowany, jeŜeli rachunek „ZAMAWIAJĄCEGO” zostanie obciąŜony 
najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

12.  „ZAMAWIAJĄCY” upowaŜnia „DOSTAWCĘ” do wystawiania faktury VAT w ramach niniejszej 
umowy bez podpisu „ZAMAWIAJĄCEGO”.  
„ZAMAWIAJĄCY” ma obowiązek zapłaty za wystawioną fakturę w terminie 14 dni, licząc od daty 
jej otrzymania – dokonując przelewu na konto „DOSTAWCY”  

 
 

§ 4 TERMIN  REALIZACJI 
 

Strony zawierają umowę na czas określony od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy tj. od dnia 14-
06- 2007 roku do dnia 14-06-2008r. 
 

§ 5 ODBIÓR  JAKOŚCIOWY 
I ODBIÓR FAKTYCZNY PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Odbiór jakościowy na podstawie udostępnionych do wglądu certyfikatów jakościowych wydanych 

przez producenta. 
2. Odbiór faktyczny na podstawie kwitu WZ, który zawiera numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, 

wystawionego zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych. 
3. W okresie zimowym paliwo winno być dostosowane do warunków atmosferycznych. 

 
§ 6 WARUNKI GWARANCJI 
 

„DOSTAWCA” gwarantuje „ZAMAWIAJĄCEMU” dostawę paliw zgodnych z certyfikatami producenta. 
 

§ 7 KARY  UMOWNE 
 

Strony postanawiają, iŜ obowiązującą formą odszkodowań są kary umowne. Kary te naliczane będą w 
następujących przypadkach i wysokościach: 
 

1. „DOSTAWCA” zapłaci „ZAMAWIAJĄCEMU” karę umowną: 
a/  za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie „DOSTWACY”  
     w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 
b/  za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  
     umownego za kaŜdy dzień zwłoki, 

 
2. „ZAMAWIAJĄCY” zapłaci „DOSTAWCY” karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leŜących po stronie „ZAMAWIAJĄCEGO” w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary umowne. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 
 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zawartej umowy zgodnie 
oświadczają, Ŝe poddają się rozstrzygnięciu przez sądy powszechne. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego  kodeksu cywilnego i 
ustawy o zamówieniach, z wyłączeniem art. 509 K.C. 

 
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Wszelkie 

oświadczenia woli stron, wysłane na adresy wskazane w umowie, listem poleconym, uwaŜane będą za 
doręczone prawidłowo i prawnie skuteczne. Dowód nadania listu poleconego uwaŜany będzie za dowód 
doręczenia. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana dotyczących postanowień umowy, a takŜe wprowadzenie do niej nowych 
postanowień niewykorzystanych dla „ZAMAWIAJĄCEGO”, w razie gdyby zmiany takie powodowały 



 
Dostawy paliwa do PZD w Wieluniu  – PZD.SZ.343-05/07 

 

 13 

zmiany w treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru „DOSTAWCY” chyba, Ŝe konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

3. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
  
 
 
 

 DOSTAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

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

  /pieczęć oferenta/ 
 
................................................... 
                    /adres oferenta/ 
 
 
 

 
 
Nawiązując do złoŜenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw 

płynnych  dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu.  

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę, której zakres 

określono w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie: 

Paliwa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu. 
 
 
 

 
Lp. Artykuł Data 

odczytu 
ceny 

Cena detaliczna w 
dniu odczytu 

[ zł ] 

Ilość 
(litr) 

Wartość brutto 
[ zł ] 

1 Olej napędowy 2007-05-30  25 000  
2 Pb 95 2007-05-30  6 000  
3 Olej opałowy 2007-05-30  4 000  

 
Łączna wartość paliwa ( brutto ) 

 

 

 
Rabat  % 

 

 
……% 

 
Łączna wartość paliwa po rabacie ( brutto ) 

 

 

 
 

 

Miejsce realizacji dostaw: 

• Stacja paliw zlokalizowana w: ......................................................................... 

Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (załącznik nr 2) 
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został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na niŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art.297 k.k.) 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

 

 

 

      Podpisano: 

   

 

 

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

              (miejscowość, data)                                                         (imię i nazwisko,  podpisy  osoby/osób  

uprawnionych) 
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Załącznik nr 4 

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

nazwa, adres oferenta 

 

OŚWIADCZENIE 

  

 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe: 
 

1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 
późn. zm.); 

2. Warunki dostawy paliwa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu są nam znane. 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do 

niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 
3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez 30 dni licząc od terminu składania ofert; 
4. Oświadczamy, Ŝe załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

(załącznik nr 2), w tym warunki płatności został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru 
naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiającego; 

5. Informujemy, ze informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……….., stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 z 1993 r., poz. 211 z późn. zm.) i jako takie nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
................................................................... 
(data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób 

upowaŜnionej/ych 
        do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 5 

 

 

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

nazwa, adres oferenta 

 

 

OŚWIADCZENIE 

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

o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia 

 

  Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę paliwa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, oświadczamy Ŝe spełniamy warunki określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 

177 z późn. zm). 

 

Art. 22 ust. 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  

 

 

 
................................................................... 
(data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób 

upowaŜnionej/ych 
        do podpisania oferty) 

  
 
 
 
 
 
 


