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            Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 
                   Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin  
                        www.zdp-znin.com.pl 
                        tel./fax. (052) 30 20 668 

 

 
DT 2410.29.2020 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 209.000 euro                             
w przetargu nieograniczonym pn.: 

 
 

Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych                    

w Żninie w 2021 r. 

 

Część nr 1  

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego  nr 1 w Skórkach 

Część nr 2  

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego nr 2 w  Podgórzynie 

 
 

Ogłoszeniu o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem ………………….. zamieszczone w dniu ………………… 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. a także na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
 
                                                  

                                                        Opracował: 
Marcin Szkatulski 

 
 

……………………………………. 

 
                                                      Zatwierdził: 

         Zastępca Dyrektora ZDP Żnin  
                                                          Andrzej Górzyński  

 

 
……………………………………. 

 
 

 
Podgórzyn, dnia 09.12.2020 r. 

 

http://www.zdp-znin.com.pl/
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

 
1.1  Zamawiający: Powiat Żniński reprezentowany przez  Zarząd Dróg Powiatowych               

w Żninie  z/s w Podgórzynie 

1.2  adres: Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin  

1.3 tel/fax: 52- 30-20-668 

1.4 adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.zdpznin.nbip.pl 

1.5 adres poczty Zamawiającego: zdp@znin.pl  

1.6 dani i godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 

 
II. Tryb udzielania zamówienia.  
 

2.1  Tryb udzielania zamówienia: przetarg  nieograniczony. 

2.2  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej Pzp, aktów Wykonawczych do ustawy Pzp oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą Pzp przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

2.3  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

[zwana dalej SIWZ]: 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych [zwana dalej 

PZP] (Dz. U. 2019., poz. 1843 z późn. zm). 

• 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), 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę                   

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2453), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  16 grudnia 2019 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2450). 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w miejscu publicznie dostępnym                  

w  siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) oraz w Biuletynie Zamówień 

Publicznych i na stronie internetowej www.zdpznin.nbip.pl 

 

III. Informacje ogólne. 

 

3.1  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie   

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

http://www.zdpznin.nbip.pl/
mailto:zdp@znin.pl
http://www.zdpznin.nbip.pl/
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traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności                              

i przejrzystości. 

3.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych               

w ustawie PZP prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3.3  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.   

3.4  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

3.6  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.7  Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3.8  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

3.9  Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

3.10 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu lub pełnomocnictw – również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp, jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest:  

 

Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych                    

w Żninie w 2021 r. 

Zamówienie podzielono na 2 części: 

 

       4.1.1 Część 1 – Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego nr 1                      

w Skórkach:  

• benzyna bezołowiowa 95 w ilości szacunkowej  4.500 l; 

• olej napędowy w ilości szacunkowej  14.500 l. 

 

    4.1.2 Część 2 – Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego nr 2                                 

w  Podgórzynie: 

• benzyna bezołowiowa 95 w ilości szacunkowej 4.500 l; 

• olej napędowy w ilości szacunkowej 17.000 l. 
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4.2 Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w formie bezgotówkowej                 

w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego od dnia 

podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

4.3 Miejscem dokonywania zakupów benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego 

będzie stacja paliw Wykonawcy odległej nie więcej niż 10 km od siedziby Obwodów 

Drogowo Mostowych tj. miejscowości  Podgórzyn i miejscowości Skórki.                        

Wykonawca zapewni sprzedaż paliw płynnych spełniających wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz.1680) zgodnie                 

z obowiązującymi z normami. 

4.4 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie 

faktycznie zakupionych paliw. Cena jaką Zamawiający zapłaci każdorazowo                       

za pobrane paliwo wynikać będzie z ilości faktycznych pobrań oraz ceny 

obowiązującej w dniu pobrania pomniejszonej o zaoferowany upust. W przypadku 

zmniejszenia szacunkowej ilości kupowanego paliwa, stosownie do rzeczywistych 

potrzeb Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia                    

w stosunku do Zamawiającego. 

4.5 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy               

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia               

tj. pracowników obsługi stacji.  

4.6 Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia                                                                               

które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane    

z innowacyjnością lub zatrudnieniem szczegółowo opisanych w art. 29 ust. 4 Pzp. 

4.7 Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzał dialogu 

technicznego. 

4.8 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

CPV – 09134100-8 produkty paliwowe – olej napędowy 

CPV – 09132000-4 produkty paliwowe – benzyna bezołowiowa Pb 95 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.12.2021 r. 
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VI. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

VII. Informacja dotycząca realizacji zamówienia przy udziale 

podwykonawców.  
 

7.1 Zamawiający  nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 

7.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

7.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Podwykonawców.  

7.4 W przypadku zamówienia na dostawy, które mają być dokonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców 

i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa 

powyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację usług. 

7.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp                  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu albo kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu                         

nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał                  

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.6 Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi 

następuję w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp lub oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

7.7 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzi podstawa 

do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
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7.8 Informacje zawarte w pkt. 7.6 i 7.7 dotyczą również dalszych Podwykonawców. 

7.9 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

8.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

zawodowej  o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki zgodne z art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm) w zakresie 

obrotu paliwami.  

(dotyczy wszystkich części zamówienia) 

8.2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

(dotyczy wszystkich części zamówienia) 

8.2.3  Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

              (dotyczy wszystkich części zamówienia) 

8.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                             

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych                           

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

8.4 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. 

8.5 Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych 
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wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres               

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 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. 

8.6 Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają                   

na spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa                   

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5  

8.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.8 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał                                 

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów                    

nie ponosi winy. 

8.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim 

przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                     
w postępowaniu. 

 

9.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać                         

się dwuetapowo.  

Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się     

na podstawie informacji zawartych w „oświadczeniu o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu załącznik nr 4 (dotyczy wszystkich części zamówienia)               

i „oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu” załącznik nr 5 (dotyczy 

wszystkich części zamówienia) do SIWZ (art. 25a ust.1 Pzp). 

Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie                 

na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną 

odrzucone po analizie Oświadczeń (art. 26 ust.2 Pzp). 
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9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających                         

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają  spełnienie warunków udziału                          

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia                 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków                      

w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. 

9.3 Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może złożyć inny dokument który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału                         

w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

9.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, wezwać 

Wykonawców na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich                       

lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,                  

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f Pzp). 

9.5 Zamawiający wezwie Wykonawców którzy: 

a) nie złożyli Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych                                   

do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania, 

b) nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa   

do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo                        

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp. 
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X. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5: 

 

10.1 W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne                     

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) 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 2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 

10.2 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie udowodnić za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

10.3 Który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał    

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

10.4 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

A) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu               

z postępowania 

 

WYKONAWCY WINNI PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

11.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 

załącznik nr 4 (dotyczy wszystkich części zamówienia) i oświadczenie dotyczące 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 5 (dotyczy wszystkich 

części zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu;  
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a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,              

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                       

w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla 

każdego z tych podmiotów, 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających                        

się  o zamówienie; 

c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcom                    

na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy 

wypełnić odrębne oświadczenia dla tych Podwykonawców; 

11.2 Dokumenty wskazane w ppkt a, b i c pkt 11.1 muszą potwierdzać spełnianie  

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji 

w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu; 

11.3 W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, 

nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty; 

11.4 Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 6 (dotyczy wszystkich 

części zamówienia). 

B) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:                     

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich 

dostarczenia: 

11.5 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
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C) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie okoliczności                    

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

11.6 Aktualna koncesję na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki zgodne z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne w zakresie obrotu paliwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 833                           

z  późn. zm.); 

 

D) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa                                 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności, o których mowa w art. 25.ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Nie dotyczy 

 

11.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.5, 11.6, 

11.7 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym                

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione                        

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                        

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                   

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                  

w postępowaniu. 

11.8 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 

powyżej 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. 
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11.9 Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.10 Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są    

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa 

się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność                         

z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem                  

na język polski. 

11.12 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu 

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania                  

po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

11.13 Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie 

wymagane informacje. 

11.14 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

11.15 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a)  oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                      
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 

oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania                           
się  z Wykonawcami. 

 

12.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie 

pisemnej. 

12.2 Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania                    

się z Wykonawcami: 
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a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 

b) operator pocztowy; 

c) kurier; 

d) osobiste doręczenie. 

12.3 W przypadku wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane 

na piśmie i skierowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą               

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin, faks 52 30 20 668 lub na adres                 

e-mail marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl  

12.5 Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek            

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.6 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 12.5. 

12.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza                    

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl 

12.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

12.9 Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania                          

się  z wykonawcami są: 

Adrian Kubicki  - Zastępca Dyrektora  

Marcin Szkatulski – Starszy specjalista ds. zamówień publicznych 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 tel. 52-30-20-668. 

12.10 W przypadku rozbieżności w treści poszczególnych rozdziałów stanowiących 

niniejszą SIWZ, należy przyjąć, jako obowiązującą treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.11 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl,  a także przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. W przypadku, 

gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, 

mailto:marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl
http://www.zdpznin.nbip.pl/
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

12.12 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem                    

lub drogą elektroniczną przed pisemnym dostarczeniem uważa się za złożone                     

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich 

składanie. 

12.13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                

na podstawie artykułu 23 Pzp, wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych 

wymienionych  w pełnomocnictwie. 

12.14 Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,                    

z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane 

tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się 

częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. Termin związania z ofertą  

 

14.1 Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania 

ofert. 

14.2 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 niż 60 dni. 

14.3 Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 

14.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO 

orzeczenia. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

15.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. 

15.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi                 

w niniejszej SIWZ. 
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15.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

15.4 Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę                    

lub osoby do tego uprawnione.  

15.5 Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez 

osobę do tego uprawnioną. 

15.6 Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony                 

z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

15.7 Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo                 

do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej w oparciu o obowiązujące przepisy, przykładowo przez notariusza.  

15.8 Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć 

przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.  

15.9 Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania. 

15.10 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których 

upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga 

się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania 

oferty. 

15.11 Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 

15.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez Wykonawcę. 

15.13 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

15.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15.15 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne    

są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 1010 z późn. zm.) rozumie 

się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
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gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia 

wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Wykonawca w szczególności 

nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3                          

w zw. z art. 86 ust.4  Pzp) 

15.16 Oferta powinna składać się z: 

a) formularza ofertowego zgodnego z treścią  - załącznika nr 1, 

b) formularza cenowego zgodnego  z treścią - załącznika nr 2, 

c) arkusza kalkulacyjnego zgodnego z treścią -  załącznika nr 3, 

d) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 4,  

e) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

– załącznik nr 5,  

f) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp) 

(jeżeli dotyczy), 

g) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 

15.17 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

15.18 Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                         

w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego i zawierającym oznaczenia: 

 

15.19 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana,                  

jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 

powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak 

Nazwa i adres Zamawiającego                                                Nazwa i adres składającego ofertę 
 
Oferta – Przetarg na: 

 
„Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych   w Żninie  w 2021 r.                           

(część ……)”. 

 

Nie otwierać przed 17.12.2020 r. godz. 10:15. 
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oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, 

należy opatrzyć napisem „zmiana”. 

15.20 Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y 

uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, 

w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem 

„wycofanie”. 

15.21 Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ oraz w projekcie umowy. 

15.22 Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa 

jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem                 

art. 26 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15.23 Zaleca się aby oferta była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie i miała ponumerowane wszystkie strony. 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

16.1 Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego tj. Podgórzyn 

62a, 88 – 400 Żnin. 

16.2 Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2020 r. godzina 1000. 

16.3 Złożone oferty zostaną zarejestrowane (dzień i godzina). 

16.4 W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta 

kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty 

przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin 

dostarczenia oferty wysłanej przez Wykonawcę drogą pocztową lub kurierem. 

16.5 Oferta złożona po wyznaczonym terminie do  składania ofert zostanie zwrócona 

zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.6 Termin otwarcia ofert: w dniu 17.12.2020 r. godzina 1015. 

16.7 Miejsce otwarcia ofert siedziba Zamawiającego – świetlica. 

16.8 Otwarcie ofert jest jawne. 

16.9 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                 

a także informacje dotyczące ceny oferty  i upustu od ceny.  

16.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, 

oraz wysokość upustu. 
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XVII. Opis sposobu obliczania ceny: 

 
17.1 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu oferty. Ceną oferty 

jest cena brutto. 

17.2 Cena oferty winna uwzględniać wszelkie niezbędne nakłady i koszty pozwalające 

osiągnąć cel oznaczony w umowie, której wzór stanowi integralną część SIWZ. 

17.3 W celu prawidłowego wyliczenia oferty, Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonać  

następujące czynności: 

1. Zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty. 

2. W formularzu cenowym sporządzonym na podstawie załączonego wzoru 

załącznik nr 2 SIWZ wpisać ceny jednostkowe dla każdej pozycji wynikające               

z arkusza kalkulacyjnego załącznik nr 3. Ceną jednostkową jest cena netto 

wyrażoną w polski złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W formularzu cenowym wpisać wartość netto dla każdej pozycji kosztorysowej, 

która wynika z iloczynu ilości jednostek miary i odpowiadającej im ceny 

jednostkowej. 

4. W formularzu cenowym wyliczyć i wpisać wartość netto dla całego zamówienia, 

która stanowi sumę wartości netto każdej pozycji kosztorysowej i wpisać ją 

liczbowo w odpowiednie miejsce formularza. 

5. Wyliczyć cenę brutto wykonania całego zamówienia i wpisać ją liczbowo i słownie 

w odpowiednie miejsce formularza. 

17.4 Zamawiający nie narzuca sposobu obliczania ww. kosztów. 

17.5 Zakłada się , że Wykonawca w cenie oferty uwzględnił wszystkie dane udostępnione   

przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

17.6 O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona, dokonane poprawki oczywistych omyłek 

rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty, 

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych 

oczywistych omyłek, które wskazano w pkt 17.6 ppkt a i b. 

17.7 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                 

do przedmiotu zamówienia, co może budzić wątpliwości co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30%                      

od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności            

w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
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technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia                  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 847), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę                      

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XVIII. Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert: 

 
18.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

a) cena (C) waga 40% 

b) upust od ceny (U) waga 60% 

 

18.2 Opis kryterium „Cena” 

 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto                          

za wykonanie przedmiotu zamówienia  wpisanej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. 

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 40 pkt, a każdej następnej zostanie 

podporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza według wzoru: 

 

                Cn 

       C =         x 40  

                Cb 

        

           Gdzie: 

           Cn  - najniższa cena z pośród nieodrzuconych ofert 

  Cb   - cena oferty badanej  
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18.3 Opis kryterium „Upust od ceny”  

 

Kryterium upust od ceny rozpatrywany będzie na podstawie zadeklarowanego 

upustu jaki Wykonawca poda w Formularzu Oferty. Najmniejszy możliwy upust               

to 1% największy upust to 7 %.  

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 2% do 7%. 

1% upustu otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez 

Zamawiającego. Brak wpisu w ofercie dotyczącego wielkości upustu będzie 

traktowany przez Zamawiającego jako 1%. Jeżeli Wykonawca zaproponuje upust 

większy niż 7% do oceny zostanie przyjęta wielkość 7% i taka zostanie 

uwzględniona w umowie z Wykonawcą. 

 

• upust 1% - U = 0 pkt 

• upust 2% - U = 10 pkt 

• upust 3% - U = 20 pkt 

• upust 4% - U = 30 pkt 

• upust 5% - U = 40 pkt 

• upust 6% - U = 50 pkt 

• upust 7% - U = 60 pkt 

 
 

18.4   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

liczbę punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P=C+U 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C – liczba punktów w kryterium cena  

U – liczba punktów w kryterium upust od ceny 

 

18.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,               

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający, spośród tych ofert wybiera ofertę z najwyższym zadeklarowanym 

upustem. 
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XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione                        

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

19.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności 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; 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 

d) unieważnieniu postępowania 

19.2 Informacje, o których mowa w pkt 19.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik      

nr 8 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się                   

od podpisania umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 94 ust. 3 Pzp                   

(wybór kolejnej oferty).  

19.3 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 

przesłane zostało w inny sposób. 

19.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy               

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

19.5 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 

a) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

19.6 Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo 

imiona i nazwiska, dane kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 
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XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 
 
Zamawiający, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone                   
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

ogólne warunki umowy lub wzór umowy 
 

21.1 Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy- załącznik  

nr 8. 

21.2  Wzór umowy spełnia wymogi polskiego Prawa zamówień publicznych. 

21.3  Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 
XXII. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

 
22.1 Umowa o podwykonawstwo, musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać 

wymaganiom Zamawiającego określonym w załączonym do SIWZ wzorze Umowy. 

 

XXIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia, jeżeli Zamawiający określa taką 
wartość. 

 

Zamawiający nie określa takiej wartości.  

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

24.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują 

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym                   

na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 
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a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f)  wyboru najkorzystniejszej oferty 

24.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne                    

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

24.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się 

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

24.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

24.9 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

24.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

24.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 

 

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający przewiduje ich zwrot: 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.   
 

XXVI. Pozostałe postanowienia. 

 
26.1 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji 

Wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych. 
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26.2 Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

w terminie 7 dni kalendarzowych bez wezwania Zamawiającego od podpisania 

umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące osób zatrudnionych przy 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie  z załącznikiem nr 7. 

26.3 Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych                      

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

26.4 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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie 

Dróg Powiatowych w Żninie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą 

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  

Zarządu Dróg Powiatowych Panem Tomaszem Henzlerem pod adresem 

tomasz.henzler@cbi24.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

3) 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 

(dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa; 

4) 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. Dane będą następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

mailto:tomasz.henzler@cbi24.pl
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akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

5) 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; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

7) 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 

osobowych *; 

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 RODO **; 

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; 

8) 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.  

* 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 

** 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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XXVII. Załączniki do specyfikacji. 
  
Nr załącznika  Nazwa  

1 Formularz ofertowy 

2 Formularz cenowy  

3 Arkusz kalkulacyjny  

4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

5 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

7 Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę  

8 Wzór umowy część I i część II 
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Załącznik nr 1 

CZĘŚĆ I 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach  

……………………………………….. 

     (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

                      Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a 

88-400 Żnin  

 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw 

płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie część I (zakup paliw 

dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 1 w Skórkach) 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

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

(nazwa [firma] dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum ) 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Deklarujemy wykonanie całego zamówienie w kwocie:  

      netto ………………………………………… zł  

plus podatek VAT (…….%) ……………………………………………………….zł  

tj. brutto …………………………………………..zł  

(słownie brutto złotych: ………………………………………………………………………). 

3. Deklarujemy stosowanie upustu w wysokości………….% przez cały okres trwania 

umowy.  

4. Lokalizacja stacji paliw: 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Dokładna ilość km od stacji paliw wykonawcy do siedziby Obwodu Drogowo 

Mostowego nr 1 w Skórkach:………………km 

6. Oświadczamy, że będziemy zamówienie realizować sukcesywnie do 31 grudnia 2021 

roku. 

7. Zamówienie realizujemy: 

       samodzielnie  

       przy udziale Podwykonawców*   

W przypadku udziału podwykonawców należy wypełnić poniższą tabelę                  

Rodzaj części zamówienia powierzonego 
podwykonawcy  

Procentowa 
wartość całości 

zamówienia 
zlecona 

podwykonawcy 

Nazwa Podwykonawcy 
(o ile jest już znana, podać nazwy 

firmy Podwykonawców) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

8. Oświadczamy, że w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

  powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich dołączając pisemne  zobowiązanie,  

  nie powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich*. 

9. Informujemy, że: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:  

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

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

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

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy  

u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………… zł brutto *. 

10. Informujemy, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem 

 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

 dużym przedsiębiorstwem* 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy                          

w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 
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12. Wszelka korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować                

na adres:………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Imię i nazwisko:………………………………………………………….telefon:………………………………………. 

Fax:……………………………………….a-mail:……………………………………………………………………………. 

13. Oferta: 

a) nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa*, 

b) zawiera informację stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte                    

na stronach……………. oferty*. 

14. Ofertę składamy na …………………. stronach. 

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                

w niniejszym postępowaniu.*  

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści 

oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego 

wykreślenie 

[RODO - Rozporządzenie 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)] 

16. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

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

       dnia…………………………                         

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

*) niepotrzebne skreślić                                                                                                  podpis pełnomocnika, wykonawcy  
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 Załącznik nr 2 

CZĘŚĆ I 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach  

 

      ………………………………………………….. 
                   (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

 

Formularz cenowy  

 

„Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie  

część I (zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 1                                 

w Skórkach)” 

 

Lp. Nazwa 

asortymentu  

j. m Ilość 

szacunkowa  

Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartość netto  

1 Olej 

napędowy 

l 14.500   

2 Benzyna 

bezołowiowa 

95  

l 4.500   

Razem netto  

Podatek Vat …….%  

Wartość brutto   

 

Cenę jednostkowa netto należy podać zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym załącznik nr 3 

 

 

 
 

 

    ……………………………data………………………                                                  ……………………………………………………… 

                                                                                                           (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 

CZĘŚĆ I 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach  

 

 
 

      ………………………………………………….. 
                   (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

 

ARKUSZ KALKULACYJNY  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na „Zakup paliw płynnych dla potrzeb 

Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie część I (zakup paliw dla potrzeb Obwodu 

Drogowo - Mostowego nr 1 w Skórkach)” oświadczamy, że ceny paliw od dnia 

09.11.2020 r. do dnia 09.12.2020 r. cena oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej na stacji: 

 

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

(należy podać nazwę firmy i lokalizację stacji) 

kształtowała się następująco: 

 

Dzień Cena detaliczna 

netto za                       

1 litr oleju 

napędowego 

Cena detaliczna  

netto za  

1 litr benzyny 

bezołowiowej 95 

9.11.2020   

10.11.2020   

11.11.2020   

12.11.2020   

13.11.2020   

14.11.2020   

15.11.2020   

16.11.2020   

17.11.2020   

18.11.2020   

19.11.2020   

20.11.2020   

21.11.2020   

22.11.2020   
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23.11.2020   

24.11.2020   

25.11.2020   

26.11.2020   

27.11.2020   

28.11.2020   

29.11.2020   

30.11.2020   

1.12.2020   

2.12.2020   

3.12.2020   

4.12.2020   

5.12.2020   

6.12.2020   

7.12.2020   

8.12.2020   

9.12.2020   

Średnia cen  

 od 9.11.2020  

do 9.12.2020 

  

 

Uwaga: należy podawać najniższą cenę w danym dniu 

 

 

……………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 1 

CZĘŚĆ II 

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie  

……………………………………….. 

     (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

                      Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a 

88-400 Żnin  

 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw 

płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie część II (zakup paliw 

dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Podgórzynie) 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

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

(nazwa [firma] dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum ) 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Deklarujemy wykonanie całego zamówienie w kwocie:  

     netto ………………………………………… zł  

     plus podatek VAT (…….%) ……………………………………………………….zł  

     tj. brutto …………………………………………..zł  

      (słownie brutto złotych: ………………………………………………………………………). 

3. Deklarujemy stosowanie upustu w wysokości………….% przez cały okres trwania 

umowy.  

4.  Lokalizacja stacji paliw: 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Dokładna ilość km od stacji paliw wykonawcy do siedziby Obwodu Drogowo 

Mostowego nr 2 w Podgórzynie:………………km. 

6. Oświadczamy, że będziemy zamówienie realizować sukcesywnie do 31 grudnia 2021 

roku. 

7. Zamówienie realizujemy: 

       samodzielnie  

       przy udziale Podwykonawców*   

W przypadku udziału podwykonawców należy wypełnić poniższą tabelę                  

Rodzaj części zamówienia powierzonego 
podwykonawcy  

Procentowa 
wartość całości 

zamówienia 
zlecona 

podwykonawcy 

Nazwa Podwykonawcy 
(o ile jest już znana, podać nazwy 

firmy Podwykonawców) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

8. Oświadczamy, że w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

  powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich dołączając pisemne  zobowiązanie,  

  nie powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich*. 

9. Informujemy, że: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:  

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

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

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

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy  

u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………… zł brutto *. 

10. Informujemy, jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem 

 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

 dużym przedsiębiorstwem* 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy                          

w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 
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12. Wszelka korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować                

na adres:………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Imię i Nazwisko:……………………………………………………telefon:………………………………………. 

Fax:……………………………………….a-mail:…………………………………………………………………………… 

13. Oferta: 

c) nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa*, 

d) zawiera informację stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte                    

na stronach……………. oferty*. 

14. Ofertę składamy na …………………. stronach. 

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                

w niniejszym postępowaniu.*  

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści 

oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego 

wykreślenie 

[RODO - Rozporządzenie 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)] 

16. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

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

       dnia…………………………                         

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

*) niepotrzebne skreślić                                                                                                  podpis pełnomocnika, wykonawcy  
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Załącznik nr 2 

CZĘŚĆ II 

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie  

 

 

      ………………………………………………….. 
                   (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

 

Formularz cenowy  

 

„Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie  

część II (zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2                                     

w Podgórzynie)” 

 

Lp. Nazwa 

asortymentu  

j. m Ilość 

szacunkowa  

Cena 

jednostkowa 

netto  

Wartość netto  

1 Olej 

napędowy 

l 17.000   

2 Benzyna 

bezołowiowa 

95 

l 4.500   

Razem netto  

Podatek Vat …….%  

Wartość brutto   

 

Cenę jednostkowa netto należy podać zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

……………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 

CZĘŚĆ II 

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie  

    

      ………………………………………………….. 
                   (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

 

ARKUSZ KALKULACYJNY  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na „Zakup paliw płynnych dla potrzeb 

Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie część II (zakup paliw dla potrzeb Obwodu 

Drogowo -  Mostowego nr 2 w Podgórzynie)” oświadczamy, że ceny paliw                  

od dnia 09.11.2020 r. do dnia 09.12.2020 r. cena oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej na stacji: 

 

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

(należy podać nazwę firmy i lokalizację stacji) 

 kształtowała się następująco: 

 

Dzień Cena detaliczna 

netto za                       

1 litr oleju 

napędowego 

Cena detaliczna  

netto za  

1 litr benzyny 

bezołowiowej 95 

9.11.2020   

10.11.2020   

11.11.2020   

12.11.2020   

13.11.2020   

14.11.2020   

15.11.2020   

16.11.2020   

17.11.2020   

18.11.2020   

19.11.2020   

20.11.2020   

21.11.2020   

22.11.2020   

23.11.2020   
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24.11.2020   

25.11.2020   

26.11.2020   

27.11.2020   

28.11.2020   

29.11.2020   

30.11.2020   

1.12.2020   

2.12.2020   

3.12.2020   

4.12.2020   

5.12.2020   

6.12.2020   

7.12.2020   

8.12.2020   

9.12.2020   

Średnia cen  

 od 9.11.2020  

do 9.12.2020 

  

 

 

Uwaga: należy podawać najniższą cenę w danym dniu 

 

 

……………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 2 

CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach  

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie  

Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

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 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup paliw płynnych dla 

potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych  w Żninie w 2021 r. 

Część nr 1*  

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Skórkach 

Część nr 2*  

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w  Podgórzynie 

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie   

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 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 ustawy Pzp. w zakresie określonym w SIWZ 

 

 

 

……………………………data………………………                                            ………………………………………………… 

                                                                                             (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

*niepotrzebne skreślić  
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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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,               

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

 

……………………data………………………                                                      …………………………………………………… 

                                                                                               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………………………data………………………                                                 ………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

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

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

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

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

……………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

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. 

 

…………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 5 

CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach  

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie 

Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup paliw płynnych dla 

potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych  w Żninie w 2021 r. 

Część nr 1*  

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Skórkach 

Część nr 2*  

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w  Podgórzynie 

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie   

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu opracowanym przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Żninie 

 

 

…………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

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

zamawiającego w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu 

opracowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………………………data………………………                                                   ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 
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. 

 

…………………………data………………………                                                  ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 6 

CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach  

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie 

………………………………………………… 
            (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)  

 

OŚWIADCZENIE* 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 369, z późn. zm.)  

 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego                                     

pn: Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych  w Żninie w 2021 r. 

Część nr 1** 

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Skórkach 

Część nr 2** 

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie 

 

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski                

o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

 

Lp. Wskazanie Wykonawcy 

  

  

  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej 

grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

**niepotrzebne skreślić 

*Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji                       

z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą 

nie będzie brane pod uwagę. 
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Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Ja niżej podpisany/a działający w imieniu firmy…………………………………………………………………… 

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

oświadczam  że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych  posiadam 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały czynności 

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych na 

zadaniu pn. Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych                      

w Żninie w 2021 r. 

Część nr 1* 

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Skórkach 

Część nr 2* 

Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w  Podgórzynie 

 

 

…………………………data………………………                                                           ……………………………………………………… 

                                                                                                          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                                                                                             do składania oświadczeń woli ) 

 

 

 
*niepotrzebne skreśli 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Załącznik nr 7 

CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II 

Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach  

Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie 
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Załącznik nr 8 
cześć I, cześć II, 

 

Umowa Nr ….. (Wzór) 
 

Zawarta w Podgórzynie, w dniu ................. 2021 r. pomiędzy: 

Powiatem Żnińskim ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin NIP: 652-180-39-91 

działającym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin  

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Adrian Kubickiego  – Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie                        

z/s w Podgórzynie,  przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Kamili Nowak – 

Gzubickiej,   

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

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

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

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. poz. 1843 z póź. zm.)  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg 

Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie: 

część nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego nr 1                

w  Skórkach1  

• benzyna bezołowiowa 95 w ilości szacunkowej 4.500 l 

• olej napędowy w ilości szacunkowej 14.500 l 

część nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego nr 2                           

w  Podgórzynie1   

• benzyna bezołowiowa 95 w ilości szacunkowej 4.500 l 

• olej napędowy w ilości szacunkowej 17.000 l 

2. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy, paliwa w ilości 

wyżej wskazanej lub mniejszej, wynikającej z aktualnych potrzeb. W przypadku                

niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanych w SIWZ, 

 
1 Umowa w zakresie części zostanie dostosowana na podstawie wyników postępowania 
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Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek 

konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca 

oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 

zamówienia mniejszej ilości paliwa niż określona w ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Sprzedaż paliw będzie odbywać się w dowolnym dniu i każdym czasie obowiązywania 

niniejszej umowy. 

4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w formie bezgotówkowej                

w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2021 r. 

5. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy wykaz 

samochodów uprawnionych do tankowania paliwa. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania. 

6. Miejscem dokonywania zakupów benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego 

będzie stacja paliw Wykonawcy…………………………………………………... 

7. Wykonawca zapewni sprzedaż paliw płynnych spełniających wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz.1680) zgodnego 

z obowiązującymi normami. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

będzie ………………………………………………. 

9. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………...  

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia, 

jednocześnie nie wymaga to zawierania przez strony aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Wartość umowy w odniesieniu do ilości szacunkowej paliwa i ceny przedstawionej            

w ofercie wynosi:                

netto ………………………………………. zł  

plus  podatek VAT ………% ………………………………………zł  

tj. brutto ………………………………………………………. zł  

  (słownie brutto złotych: ……………………………………………………………………………………………….). 

2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie 

faktycznie zakupionych paliw. Cena jaką Zamawiający zapłaci każdorazowo za pobrane 

paliwo wynikać będzie z ilości faktycznych pobrań oraz ceny obowiązującej w dniu 

pobrania pomniejszonej o zaoferowany upust.  

3. Wykonawca zgodne z ofertą deklaruje upust w wysokości …………..% na wszystkie 

zakupione paliwa przez cały okres trwania umowy. 
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4. Ustala się okres rozliczeniowy od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za 

datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

5. Zapłata następować będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

podane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  

6. Fakturę VAT należy wystawić na:  

Nabywcę: 

    Powiat Żniński ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin NIP: 652-180-39-91  

Odbiorcę:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/w Podgórzynie, Podgórzyn 62a,                        

88 – 400 Żnin 

7. W przypadku zmiany podatku Vat na asortyment objęty niniejszą umową wartość 

umowy brutto zostanie aneksowana. 

8. Zakupu paliwa będą dokonywać pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie. 

9. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwot jakie były 

przeznaczona na dane zadanie. 

10. Każdorazowo do wystawionej faktury należy dołączyć zestawienie przedstawiające ilość 

i rodzaj pobranego paliwa, datę i podpis osoby dokonującej zakupu. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Sprzedawcę praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości, co podany                    

w trakcie postępowania przetargowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie 

Wykonawcy. Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw                     

na każde życzenie Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedawanego paliwa.  

3. Wszelkie przypadki stwierdzenia i udokumentowania odchyleń jakościowych 

sprzedanego paliwa będą regulowane w ramach postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 4 

1. Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy, chyba że zachodzą okoliczności                   

o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną                   

w wysokości 5% kwoty, o której jest mowa w  § 2 ust.1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną 5% kwoty, 

o której jest mowa w  § 2 ust.1, z zastrzeżeniem  § 4 ust.2 niniejszej umowy. 

 

§ 6 

 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod rygorem 

unieważnienia umowy. 

§ 7 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, aneksu – pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Podpisy stron 

 

   Zamawiający:                                                                                    Wykonawca 

 

 

 

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

 

 


