
Łapy, dnia 03.12.2018   

   04/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Dostawy paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o
2019”

   

                                
 

Zamówienie  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  
na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  Zamówień
Publicznych.
Tryb  zamówienia:  Przetarg  nieograniczony  przeprowadzony  zgodnie  
z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. dz. U. z 2018r poz. 1986 z późniejszymi zmianami)
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SPIS TREŚCI
I Nazwa (firma) oraz adres  zamawiającego.  Adres  poczty elektronicznej  lub strony

internetowej zamawiającego.
II Tryb udzielenia zamówienia.

III Opis przedmiotu zamówienia.

IV Informacje dotyczące ofert  wariantowych i częściowych, informacja o możliwości
zawarcia  umowy  ramowej  oraz  informacja  o  aukcji  elektronicznej.  Informacje  o
podwykonawcach.

V Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia,  które części
zamówienia  zostaną  udzielone  jednemu  wykonawcy,  w  przypadku  wyboru  jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

VI Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień.

VII Termin wykonania zamówienia.

VIII Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
X Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z wykonawcami  oraz

przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  jeżeli  zamawiający,  w sytuacjach
określonych w art.  10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

XI Wymagania dotyczące wadium.

XII Termin związania ofertą.

XIII Opis sposobu przygotowania ofert.

XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XV Opis sposobu obliczania ceny.

XVI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

XVII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX 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.

XX Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania  

2



o udzielenie zamówienia publicznego.
XXI Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.

XXII Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot.

ZAŁĄCZNIKI (stanowią integralną część SIWZ):
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie  wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
Załącznik nr 3 -  Oświadczenie  wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

UWAGA!  Dokument  stanowiący  załącznik  nr  4  do  SIWZ przekazywany  jest  przez
wykonawcę  dla  zamawiającego  w terminie  3  dni  od  dnia  przekazania  informacji,  o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

(Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz
adresów  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie;  3)  ceny,  terminu  wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach).
UWAGA!
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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ROZDZIAŁ I
Nazwa i adres zamawiającego 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o
ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy
KRS :0000442581
REGON:200747945 
NIP: 542-020-82-99
godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 800 – 1500  
strona internetowa: www.zwiklapy.pl, tel/fax: (85) 715 28 51/ (85)715 28 51

     e-mail: biuro@zwiklapy.pl  
ROZDZIAŁ II
Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwany dalej uPzp..

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zamawiającego: www.zwiklapy.pl
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywna bezgotówkowa dostawa paliw płynnych
bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego w wybranej stacji wykonawcy
(stacja czynna całodobowo) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykaz
pojazdów zostanie dostarczony wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

2. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego w ilości: 
benzyny bezołowiowej E95 Pb – 3000 litrów, 
oleju napędowego ON -  50000 litrów. 
Podana ilość paliwa jest maksymalna i w trakcie obowiązywania umowy może ulec
zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw odpowiednio do okresu ich stosowania: w
okresie  letnim  tzw.  paliwa  letnie,  w  okresie  zimowym  tzw.  paliwa  zimowe,  a  w
okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe. 

4. Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw zlokalizowaną w odległości
nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczone najkrótszą drogą publiczną.
Oferty  nie  zawierające  pełnego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  (w  tym wymogu
odległości) zostaną odrzucone.

5. Paliwo  winno  spełniać  wymagania  oraz  obowiązujące  normy  określone  w
Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015r  w  sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015r poz.1680).

6. Zamawiający nie przewiduje zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
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Główny przedmiot 09134100-8 Olej napędowy  
09132100-4 Benzyna bezołowiowa

ROZDZIAŁ IV

     Informacje  dotyczące  ofert  wariantowych i  częściowych.  Informacja  o  możliwości
zawarcia umowy ramowej. Informacja o aukcji elektronicznej. 

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
      - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ V
     Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna

liczba części,  na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz  kryteria  lub  zasady,  które  będą  miały  zastosowanie  do  ustalenia,  które  części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     ROZDZIAŁ VI
Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
uPzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
uPzp.

ROZDZIAŁ VII
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VIII
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
        1) nie podlegają wykluczeniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art.24 ust.5 pkt.1 uPzp.

 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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a)  posiadają  aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w
zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

             3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
O udzielenie  zamówienia  publicznego mogą ubiegać wykonawcy,  którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24
ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1, tj.:
1) w stosunku do którego  otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd  układzie  

w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz.  978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615),

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający wykluczy wykonawcę, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Pzp.

5.  Zamawiający  będzie  mógł  rozwiązać  umowę jeżeli  okaże  się,  że  wykonawca  w dniu
zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 uPzp.

ROZDZIAŁ IX
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do  oferty  każdy  wykonawca  musi  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ. Informacje
zawarte  w  oświadczeniach  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się  na ich zasoby -  warunków udziału w postępowaniu zamieszcza  informacje  o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3
niniejszej  SIWZ  oraz  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  podwykonawcach  w
oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ. 

UWAGA! Zamawiający  przed  udzieleniem zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
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3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualną  koncesję  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu

paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następującego dokumentu:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej  ewidencji  i  informacji  o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w
celu  potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1
ustawy Pzp,

2) oświadczenia wykonawcy o przynależności  albo braku przynależności do tej  samej
grupy  kapitałowej;  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
UWAGA!  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie
internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej  grupy  kapitałowej;  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem
oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym
wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu.  Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
Oświadczenie,  o  którym mowa w rozdziale  IX SIWZ pkt  4 ppkt  2  należy złożyć  
w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego (www.zwiklapy.pl)
wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert zgodnie z zamieszczonym do SIWZ
wzorem.

5. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ pkt
4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ
pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli
w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w rozdziale IX SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem
samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

DOTYCZY  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ
WYKONAWCA:

7



6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na  zasadach  określonych  w  art.  22a ustawy  Pzp,  będzie  dysponował  niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty
dostęp  do  ich  zasobów,  zamawiający  może  żądać  dokumentów,  które  określają  w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału  w postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.  UWAGA! Pisemne zobowiązanie  podmiotu trzeciego należy złożyć  w
formie  oryginału).  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne
podmioty  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp. 

7. Zamawiający  żąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i  informacji  o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu  potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1
ustawy Pzp.

DOTYCZY  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA  KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale

IX  SIWZ  pkt  4   ppkt  1,  dotyczącego  podwykonawcy,  któremu  zamierza  powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

9. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego:
1) oświadczenie o którym mowa w zał.  nr 2 i  3 SIWZ składa każdy z wykonawców

wspólnie  ubiegających się o zamówienie.  Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,

2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu
umowy  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  publicznego.  Do  oferty  należy
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dołączyć  pełnomocnictwo  w  oryginale  albo  notarialnie  potwierdzonej  kopii,  które
powinno określać zakres umocowania,

3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie
dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ pkt 4 ppkt 1,

4) przed  udzieleniem zamówienia  dokumenty  określone  w rozdziale  IX  SIWZ pkt  3
winien  złożyć  co  najmniej  jeden  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia,

5) Zgodnie z art.  23 ust.  4 ustawy Pzp zamawiający ma prawo domagać się zawarcia
umowy, która będzie regulowała współpracę w ramach konsorcjum, ale dopiero po
wyborze oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie. Na etapie ubiegania się o
nie przedsiębiorcy nie muszą więc zawierać takiej umowy.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem (liderem).

7) Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

10. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów:
 wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
 pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy
oferta została podpisana przez pełnomocnika. 
 kserokopia ostatniej faktury zaopatrzenia.

ROZDZIAŁ X
Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Komunikacja  między zamawiającym a wykonawcami odbywa się  zgodnie z  wyborem

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca  .  Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się,
drogą elektroniczną – e-mail: biuro@zwiklapy.pl. lub faksem (85) 715 28 51.

2. Komunikację drogą elektroniczna (podobnie jak faks) traktuje się jako pomocniczą w celu
przyspieszenia  obiegu  korespondencji.  Wymaga  się,  by  dokumenty  przesłane  w  ten
sposób,  były  załącznikami  do  treści  e-maili  w  formacie  pdf  lub  jpg  i  przedstawiały
dokument w formie  jaka  zostanie  przesłana  pocztą  lub złożona w sekretariacie  ZWiK
Sp.zo.o. w ślad za e-mailem.  Podobnie w ślad za faksem również oryginał dokumentu
należy  przesłać  pocztą  lub  złożyć  w  sekretariacie  ZWiK  Sp.zo.o.  W  przypadku
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  faksem lub drogą
elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  zobowiązana  jest  niezwłocznie
potwierdzić fakt ich otrzymania..

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, dowodów i dokumentów, o których

mowa w SIWZ oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej.
5. Adres korespondencyjny: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy
e-mail: biuro@zwiklapy.pl; fax  (85) 715 28 51.

6. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:
a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
    imię nazwisko:  Piotr Kurzyna, tel.857152851 w godz.8.00-14.00
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b) w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
      imię nazwisko: Sławomir Maciejewski, tel.857152851 w godz.8.00-14.00

                               
7. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął  do zamawiającego nie później  niż do końca dnia,   w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpoznania.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 7.

10. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja  jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

11. W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje
się odpowiednio.

12. Jeżeli  zmiana treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie  o  zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XI
Wymagania dotyczące wadium
NIE DOTYCZY

ROZDZIAŁ XII
Termin związania ofertą
1. Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin

związania  ofertą,  z  tym że Zamawiający  może tylko raz,  co najmniej  na 3 dni  przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIII
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej.  Zamawiający  nie

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej i faksu. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
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4. Dokumenty  sporządzone w języku  obcym są składane  wraz  z  tłumaczeniem na język
polski.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  w  SIWZ  odnośnie  oświadczeń  i  dokumentów
zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) z póź. zmianami.

6. Oświadczenia  i  dokumenty,  o  których  mowa  w  paragrafie  14  i  15  Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z
2016 r. poz. 1126) z póż. zmianami są składane:
1) oświadczenia,  o  których  mowa w rozporządzeniu  dotyczące  wykonawcy  i  innych

podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca  na  zasadach
określonych  w  art.  22a  ustawy  oraz  dotyczące  podwykonawców,  składane  są  w
oryginale,

2) dokumenty,  o  których  mowa w rozporządzeniu,  inne  niż  oświadczenia,  o  których
mowa w ust.  1,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem,

3) poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,
podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
5) zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej

kopii  dokumentów,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu,  innych  niż  oświadczenia,
wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Upoważnienie  (pełnomocnictwo)  powinno  być  złożone  w  formie  oryginału  albo
notarialnie poświadczonej kopii.

9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
10. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone

przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego
zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 
12. Z  zastrzeżeniem  art.  93  ust.  4  Pzp,  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i

złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
13. Wykonawca  składa  ofertę  w  zamkniętej  kopercie  lub  innym  opakowaniu  w  sposób

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy

oraz opisane:

     „Dostawa  paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o 2019”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,

tj. 14.12.2018 roku, godz. 10.15”
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14. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu  oferty  przed   upływem  terminu  składania  ofert.  Powiadomienie  o
wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  musi  być  złożone  wg  takich  samych  zasad  jak
składana  oferta.  Koperta   powinna   zostać  dodatkowo   oznaczona  „Zmiana”  lub
„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian
treści oferty po upływie terminu składania ofert.

15. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  jeżeli  wykonawca, nie później niż w
terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,
zastrzegł,  że  nie  mogą być  one udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4.

16. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.

17. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

18. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 Pzp. 

19. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

ROZDZIAŁ XIV 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.  Oferty  należy  złożyć  w siedzibie  Zamawiającego  w Łapach  przy ul.  Płonkowskiej  44,

sekretariat –  /I piętro/ w terminie do 14.12.2018 r.  do godziny 10.00.
2. Oferta  otrzymana  przez  Zamawiającego  po terminie  składania  ofert  zostanie  zwrócona

Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul.  Płonkowskiej 44, w Łapach,

w dniu 14      .12.2018   r. o godzinie 10.15.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4

ustawy Pzp, tj.: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny  oferty,  terminu  wykonania
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

7.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności

zawartych w ofertach.
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ROZDZIAŁ XV
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ilekroć w ustawie Pzp jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (Dz. U. z 2017r poz. 1830).

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty.
3. Wartość przedstawiona w ofercie jest wyrażona w polskich złotych.
4.  Wartości zawarte w formularzu oferty muszą być wyrażone w zł z dokładnością dwóch

miejsc po przecinku.
5. Cena  określona  przez  Wykonawcę  w  ofercie  nie  będzie  zmieniana  w  toku  realizacji

przedmiotu  zamówienia  i  nie  będzie  podlegała  waloryzacji  za  wyjątkiem  ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

6. W  wyniku  nieuwzględnienia  okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę  zamówienia
Wykonawca ponosić  będzie skutki  błędów w ofercie.  Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów
i usług (VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

 ROZDZIAŁ XVI

1. Kryteria oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

nazwa kryterium waga (%)

cena ofertowa brutto 60                  

termin płatności 40

UWAGA!
*Cena brutto
** Termin płatności. Zamawiający wyznacza minimalny termin płatności 20 dni
od daty dostarczenia faktury zamawiającemu i termin maksymalny płatności  ,
który  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  daty  dostarczenia  faktury
zamawiającemu.

2. Opis sposobu oceny ofert:

(a) Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty i przeliczona wg wzoru:

najniższa  cena  brutto  z
rozpatrywanych ofert 

C = ------------------------------------------- x  60%x100

 cena oferty badanej brutto

(b) Termin płatności
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Wskazany w ofercie Wykonawcy termin płatności w tym:
i. maksymalny termin płatności to 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury

zamawiającemu
ii. minimalny  termin  płatności  to  20  dni  od  daty  dostarczenia  faktury

zamawiającemu.

Oferta  nie  może  być  opatrzona  terminami  wykraczającymi  poza  wskazane
terminy: minimalny i maksymalny, gdyż będzie niezgodna z SIWZ (tj. krótszy
niż 20 dni , dłuższy niż 30 dni).

Ocenie  zostanie  poddany  termin  płatności  podany  w  „Formularzu  ofertowym".
Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru:

Termin płatności oferty badanej 

T= ------------------------------------------- x  40% x 100

 Najdłuższy   termin  płatności  z
rozpatrywanych ofert

(c) Ostateczna ocena punktowa oferty:

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
liczbą wynikającą z działania:

Pi = C + T
gdzie:
         (Pi) - Punktacja oferty badanej

(C) - ostateczna  ilość  punktów,  jakie  otrzyma badana  oferta  „i”  za
kryterium „Cena ofertowa” (nie więcej niż 60 pkt)

(T) - ostateczna  ilość  punktów,  jakie  otrzyma badana  oferta  „i”  za
kryterium „termin płatności” (nie więcej niż 40 pkt)

3.   Punktacja  przyznawana  ofertom  będzie  liczona  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie
wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  Pzp  oraz  w  SIWZ  i  zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert
dodatkowych.

6. Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

      
ROZDZIAŁ XVII
Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania  działalności
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wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i  nazwiska, siedziby
albo miejsca  zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
4) unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w rozdziale

XVII  SIWZ  pkt  1,  ppkt  2),  zawiera  wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdziale XVII SIWZ pkt 1, ppkt
1) i ppkt 4) na stronie internetowej. 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdziale XVII SIWZ pkt
1, ppkt 1), jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

5.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w  art.
23  ust.  1  ustawy  Pzp)  -  Zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  żąda  umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminem
podanym w art. 94 ustawy Pzp. 

8.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy
Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.

ROZDZIAŁ XVIII
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy

ROZDZIAŁ XIX
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

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
2. Cena oferty służy wyłącznie dla porównania ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej

oferty. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, sprzedaży paliw zamawiającemu
dokonywał  będzie  wg.  cennika  cen  detalicznych  stacji  paliw  obowiązującego  w  dniu
odbioru paliw z uwzględnieniem przysługującego rabatu.

3. Strony  zgodnie  ustalają  możliwość  zmiany  cen  dostarczanych  paliw,  wynikającą   ze
zmiany  cen  hurtowych,  obejmującą  również  zmianę  opłaty  paliwowej  i  akcyzy  oraz
podatku vat. Każdorazowa zmiana cen musi zostać udokumentowana kserokopią faktury
zaopatrzenia. 
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4. Zmiany  cen  paliw  będą  dokonywane  na  podstawie  zmiany  cen  hurtowych
( obejmujących również zmiany opłaty paliwowej i akcyzy oraz podatku vat) z faktury
zaopatrzenia  i  nie  zmienionego  (stałego)  upustu  (rabatu)  w  %  dla  zamawiającego.
Obowiązek udokumentowania pisemnego zmiany i wysokości wynagrodzenia spoczywa
na Wykonawcy. 

5. Cena paliw ulegnie zmianie zarówno w sytuacji podwyżki jak i obniżki ceny hurtowej
obejmującej również podwyżkę lub obniżkę opłaty paliwowej i akcyzy i podatku vat.

6. Zmiana cen paliw zgodnie z powyższym zapisem nie wymaga zmiany umowy.
7. Zgodnie  z  art.  144  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  przewiduje  zmiany

zawartej umowy dotyczące zmian stawek podatku VAT i podatku akcyzowego,
8. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 
       będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez   
       konieczności sporządzania aneksu.

ROZDZIAŁ XX
Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXI
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XXII 
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W  sprawach  nieuregulowanych  w  SIWZ  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i przepisy
wykonawcze do tej ustawy.

                                                                         
Łapy, dn. 03.12.2018 r.                                           

Specyfikację zatwierdził:

                                                                                Prezes Zarządu: Dariusz Kruszewski      
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                                            Załącznik Nr 1 do SIWZ

.........................., dnia .......................
 (miejscowość)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................

Siedziba: ........................................................................................

Nr telefonu/faks:  .......................................................................................

nr NIP: ........................................................................................

nr REGON: ........................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o .o 

ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy ,tel.: (0-85) 715-28-51  fax.: (0-85) 715-28-51

godziny pracy: pon.- pt.: 7.00. - 15.00.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986 z późn.zm.), którego

przedmiotem  jest:  „Dostawa  paliw  płynnych  dla  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji

Sp. z o. o  2019”

 a także po zapoznaniu się z:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- wzorem umowy, 

oświadczamy, że:

1. Uzyskaliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty  i  wykonania  prac

określonych w SIWZ.

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
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BENZYNA BEZOŁOWIOWA E 95 Pb

     Cena netto 1 litra benzyny bezołowiowej ustalona na podstawie ceny hurtowej netto z 

ostatniej   faktury zaopatrzenia  poprzedzającej termin składania ofert. 

 wynosi: .............................zł 

 upust (rabat) ...... %(.......................zł)  stały % rabatu przez okres obowiązywania 

umowy.

 podatek VAT  23 %   (……………. zł)

    

   Cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej wynosi:  .....................................zł 

(słownie: ............................................................................................................ zł).

OLEJ NAPĘDOWY ON

   Cena netto 1 litra oleju napędowego ustalona na podstawie ceny hurtowej netto z ostatniej

faktury zaopatrzenia  poprzedzającej termin składania ofert 

 wynosi: .............................zł 

 upust (rabat) …… % (.............. ................... zł)  stały % rabatu przez okres 

obowiązywania umowy.

 podatek VAT  23 %   (……………. zł)

  Cena brutto 1 litra oleju napędowego wynosi: ...........................................zł 

 (słownie: ............................................................................................................ zł).

CENA  ZA WYKONANIE CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 tj. 3000 litrów benzyny bezołowiowej i 50 000 litrów oleju napędowego:

a) cena netto: (…….zł/l-R)x3000 l + (…….zł/l-R)x50000 l =……………………..zł 

(słownie zł: .................................................................................................

.....................................................................................................................)

R – stały rabat oferowany zamawiającemu w wysokości jak w pkt.2. w zł

      b)   podatek VAT w wysokości 23 %: .................................................................zł

(słownie zł: .................................................................................................

                         .....................................................................................................................)

     c)   cena brutto:.................................................................................................... zł
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(słownie zł: ................................................................................................

    .................................................................................................................. zł

3.  Termin płatności faktur wynosi ….. dni od daty dostarczenia faktury.

4.  Zmiany cen paliw będą dokonywane  na podstawie zmiany cen hurtowych (obejmujących 

również zmiany opłaty paliwowej i akcyzy oraz podatku vat) z faktury zaopatrzenia  i nie 

zmienionego (stałego) upustu (rabatu) w %.

5.   Cena obejmuje wszystkie opłaty, koszty i podatki.

6.   Zobowiązujemy się wykonać i zakończyć zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ.

7.  Tankowanie  paliwa  przez  zamawiającego  następować  będzie:  (adres  stacji  paliw)

………………………………………………………………….  .Odległość  stacji  paliw  od

siedziby zamawiającego wynosi …..km, liczona najkrótszą drogą publiczną.

8.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

9.  Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący  załącznik  nr  5  do  SIWZ akceptujemy  bez

zastrzeżeń.  Jednocześnie  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez nas.

10.   Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

11. Oferta nasza jest ważna przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu 

związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Udzielamy 12 m-cy gwarancji na dostarczone paliwo, licząc od daty zakupu.

13. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy:...................................................... tel. kontaktowy, faks: ...............................................

zakres odpowiedzialności: …………………………………………………………..…....

………..  dnia  ………  roku
…………………………………………………………………

                                                                                                    (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Wykonawca składa Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

do zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji      Sp. z o. o  2019”

NAZWA WYKONAWCY: …..………………………………….
……………………………………………..……………………...
…………………………………………………………………………………………

ADRES: .
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1

pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp .

…………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość ………………… , dn. …………………

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:       
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…………………………………………………………………………………………..

……………….…...........

………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG) nie  zachodzą  podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Wykonawca składa Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

do zamówienia publicznego  pn.: 

„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji      Sp. z o.o  2019”

NAZWA WYKONAWCY: …..………………………………….
……………………………………………..……………………...
…………………………………………………………………………………………

ADRES: .
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………
…………………

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  rozdziale
VIII SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………….

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  określonych  przez

zamawiającego w rozdziale IX SIWZ pkt 7, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

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

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

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić
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UWAGA!  Dokument  stanowiący  załącznik  nr  4  do  SIWZ przekazywany  jest  przez
wykonawcę  dla  zamawiającego  w terminie  3  dni  od  dnia  przekazania  informacji,  o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  (Niezwłocznie po otwarciu ofert  zamawiający zamieszcza na

stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz
adresów wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w terminie;  3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i
warunków płatności zawartych w ofertach).

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA –art. 24 ust.1

pkt 23 

do zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji      Sp. z o. o  2019”

NAZWA WYKONAWCY: …..………………………………….
……………………………………………..……………………...
……………………………………………………………………………..…………

ADRES:  .
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………….………………………..……

Oświadczamy,  iż  z  żadnym  z  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  niniejszym  postępowaniu  nie
należę/nie  należymy**  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16.02.2007  r.  o
ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2015 poz.184 z późn.zm)**

Oświadczam, iż wspólnie z ………………………………………………………..…………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………… ***).

należę/należymy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.20017 r. o ochronie
konkurencji  i  konsumentów  (tj.  Dz.U.  2015  poz.184  z  późn.zm)  i  przedkładam/y  niżej  wymienione
dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

              …………………………………………

(podpis osoby/osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)

*) wykonawca wypełnia odpowiedni

**) niepotrzebne skreślić

***)  wpisać  nazwę/y  podmiotów  składających  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu,  z  którymi

Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  i  zgodne

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w

błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
           

      

…………………………………………

                    (podpis)

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR ……/18

============================

Zawarta w Łapach w dniu ...12.2018 r. pomiędzy: Zakładem Wodociągów i 

Kanalizacji Sp.z o.o, 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 reprezentowanym przez:

…………………………………………………… zwanym dalej „Zamawiającym”

KRS: 0000442581, NIP: 542-020-82-99

REGON: 200747945

a ………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………………………………………….,

reprezentowaną przez: ………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zarejestrowaną w KRS pod numerem …………………………

NIP: ……………………………………………………………

REGON: ……………………………………………………...

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej 

dalej ustawą, została  zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.   Przedmiotem niniejszej Umowy jest: sukcesywna bezgotówkowa dostawa 3000 litrów 

benzyny bezołowiowej i 50000 litrów oleju napędowego na zasadzie doraźnych       

tankowań do zbiorników pojazdów  w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykaz 

marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, a także nazwisk uprawnionych do tankowania 
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kierowców zamawiającego zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej 

umowy. Każdy z kierowców umieszczonych w wykazie jest uprawniony do tankowania 

każdego z pojazdów wymienionych w wykazie. Tankowania pojazdów mogą odbywać się o 

każdej porze doby. Niezależnie od liczby innych klientów każdy pojazd zamawiającego 

winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30  minut od zgłoszenia kierowcy do 

pracownika stacji.  

2.  Odbiór paliwa przez Zamawiającego następować będzie z terenu stacji paliw Wykonawcy,

     zlokalizowanej na terenie Gminy Łapy, 

     adres: ………………………………………………………………………..

3.  Wykonawca oświadcza, że parametry paliwa będą spełniały wymagania i normy zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015 poz.1680).

§ 2

1.  Wartość umowy za wykonanie całego  przedmiotu zamówienia tj. 3000 litrów benzyny 

bezołowiowej i 50000 litrów oleju napędowego zgodnie z formularzem ofertowym została 

określona przez Wykonawcę i wynosi:

a) cena netto:………………zł 

(słownie zł: ……………………………………………………. złotych)

      b)   podatek VAT w wysokości 23 %=……………………………...zł

(słownie: …………………………………… zł)                                                  

c)   cena brutto: ………………………………………………….. zł

(słownie zł: ……………………………………………… zł)

i została ustalona na podstawie ceny ofertowej 1 litra  benzyny bezołowiowej  wynoszącej:

cena netto : ….. zł (słownie: …………. zł)

upust (rabat) … % ( …...zł ) stały % w okresie obowiązywania umowy 

podatek VAT 23 %= …….. zł

cena brutto: …….zł (słownie: …………………………………………..)

oraz ceny 1 litra oleju napędowego wynoszącej:

cena netto : ……zł (słownie: ……………………………………..)

upust (rabat) … % (………. zł) stały % w okresie obowiązywania umowy 
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podatek VAT 23 %= ……………. zł

brutto : ………………..zł (słownie: …………………………)

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają możliwość zmiany cen dostarczanych paliw, wynikającą  ze       

zmiany cen hurtowych obejmującą również zmianę opłaty paliwowej i akcyzy oraz podatku 

vat. Każdorazowa zmiana cen musi zostać udokumentowana kserokopią faktury zaopatrzenia 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

2.  Zmiany cen paliw będą dokonywane na podstawie cen hurtowych z faktury zaopatrzenia i 

     nie zmienionego (stałego) wyrażonego w % upustu(rabatu) .

3.  Obowiązek udokumentowania pisemnego zmiany wysokości wynagrodzenia spoczywa 

     na Wykonawcy. 

4.  Zmiany cen paliw zgodnie z powyższym zapisem nastąpią zarówno w przypadku 

     podwyżki jak i obniżki cen hurtowych  obejmującej również podwyżkę lub obniżkę opłaty 

     paliwowej i akcyzy oraz podatku vat.).

5.  Zmiana cen paliw zgodnie z powyższym zapisem nie wymaga zmiany umowy. 

§ 4

1. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, cyklicznie raz w 

miesiącu kalendarzowym (po jego zakończeniu). Do każdej z faktur, których mowa w pkt.1 

Wykonawca dołączy niżej podane informacje: data i godzina zakupu, rodzaj pobranego 

paliwa, ilość pobranego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy, dzienna cena 

sprzedaży paliwa , nr karty drogowej. 

2. Strony ustalają, iż termin płatności za pobrane paliwa wynosić będzie …. dni od daty 

dostarczenia faktury.

3.  W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

4. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty kwot wynikających z wystawionych faktur VAT 

przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę tj.:

………………………………………………………………………….

5.  Płatność regulowana będzie z rachunku zamawiającego……………………………………

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

§ 5
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1. Podane w paragrafie 1 niniejszej umowy ilości paliw stanowią ilości nieprzekraczalne jakie

zamawiający może zakupić w okresie umowy. Z tytułu nie zrealizowania ilości paliw 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

2. Wartość paliw zakupionych w roku kalendarzowym nie może przekroczyć ilości środków 

przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o.

 § 6 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7

Strony ustalają następujące kary umowne.                         

1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w 

wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w paragrafie 2 ust.1 niniejszej umowy,

- w przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z wymaganiami i normami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015 poz.1680) w wysokości 20% wartości brutto 

danej partii dostarczonego paliwa jak tez pokrywa koszty badań paliw.

2.Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kary umownej zamawiający ma prawo 

domagać się odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania, z tym że w przypadku 

wcześniejszego:

- zrealizowania zakupów ilości paliw, o których mowa w paragrafie 1 lub wydatkowania 

kwoty jaką w oparciu o wynik postępowania Zamawiający mógł przeznaczyć na realizacje 

zamówienia - umowa niniejsza wygasa.

§ 9
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Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i są możliwe jedynie na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dn. 

29.01.2004r „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2018r, poz. 1986 z późniejszymi 

zmianami). 

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla 

Zamawiającego.

§ 12

                                          

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie 

właściwemu Sądowi Powszechnemu w Białymstoku.

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1.Wykaz pojazdów,

2.Siwz,

3.Oferta.

4. Klauzula RODO związana z realizacją umowy

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik Nr 4 do Umowy

Klauzula informacyjna zg. z art. 13 RODO związana z realizacją umowy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 18-100 Łapy, ul Płonkowska 44. 

2. W celu skontaktowania się z Administratorem może Pani/Pan napisać e-mail na adres: 
iod@zwiklapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji  umowy  na:  „Dostawę  paliw  płynnych  dla  Zakładu  Wodociągów  i

Kanalizacji  Sp.zo.o.  w  2019r” na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”,

b) obsługi finansowo-księgowej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 ze zm.),  ustawy  z dnia 29 września 1994
r.  
o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych,

c) w  celach  podatkowych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1509 ze zm.);

d) archiwizacji, windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie
uzasadnionego  interesu  Administratora  polegającego  na  możliwości  dochodzenia
roszczeń przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2) Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy.  Brak  ich  podania
uniemożliwi Pani/Panu wykonanie umowy.

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dla właściwego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,  właściwego  Urzędu  Skarbowego,  kurierom,  operatorom  pocztowym,
obsłudze prawnej Administratora, bankom  a także innym podmiotom którym dane będą
musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana  dane  osobowe będą przechowywane  w okresach  niezbędnych  do realizacji
wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania 
do Administratora.
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6) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski. 
7) Administrator  nie  przetwarza  podanych  danych  osobowych  w  sposób  opierający  się

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna,  że przetwarzanie  danych osobowych
narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZWiK Sp. z o. o. informuje o obowiązujących zasadach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. 18-100 Łapy, ul Płonkowska 44. 

2. W celu skontaktowania się z Administratorem może Pani/Pan napisać e-mail na adres:
iod@zwiklapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw
płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o 2019” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres  4 lat  od dnia zakończenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas
trwania  umowy przekracza  4  lata,  okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas  trwania
umowy. 

6. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,
związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych1

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
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c) na podstawie  art.  18  RODO prawo żądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO2;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jednocześnie  ZWiK  Sp.  z  o.  o.  informuje,  iż  Wykonawca  ubiegając  się  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  jest  zobowiązany  do  wypełnienia  wszystkich  obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.  Do obowiązków tych należą
m.in.  obowiązki  wynikające  z  RODO,  w  szczególności  obowiązek  informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą  
i  od  których  dane  te  Wykonawca  bezpośrednio  pozyskał  (chyba,  że  dysponuje  już  tymi
informacjami  (art.  13  ust.  4  RODO).  Ponadto  Wykonawca  winien  wypełnić  obowiązek
informacyjny  wynikający  z  art.  14  RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14
ust.5 RODO.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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