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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 
 
 
 

„Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Parku 
Narodowego „Ujście Warty” 

 
CPV: 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 
 
 
TRYB  UDZIELANEGO  ZAMÓWIENIA: 

 

przetarg nieograniczony 

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA:  do 134 tyś. euro. 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. tj.  z 2013 poz. 907 ze zm.) 

 
Zatwierdził: 

  Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” 
Konrad Wypychowski 
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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1. Postępowanie o udzieleniu zamówienia jest prowadzone przez Park Narodowy „Ujście 

Warty”.  

2. Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

3. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa 

do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego „Ujście Warty”, w zakresie określonym w 

punkcie II SIWZ.  

4. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2013 poz. 907 ze zm.), 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca składa wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udziela 

odpowiedzi. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo dokonać zmiany w 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny 

ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana 

może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana 

wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich 

wiążąca. 

7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a. „Ujście Warty” lub „Zamawiający” – Park Narodowy „Ujście Warty”, 

b. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie niniejszej Specyfikacji, 

c. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

d. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

e. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego 

przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ, 

f. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży 

ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w 

sprawie wykonania Zamówienia. 

8. Dane Zamawiającego: 

a. Dokładny adres do korespondencji:  

Park Narodowy „Ujście Warty” 

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

b. NIP: 5981629880 

c. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 95 752 40 16 w 16 

d. e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: 

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 

*Znak Postępowania: ZP-370-4/2015 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i 

maszyn dla Parku Narodowego „Ujście Warty”, o szacunkowej ilości: 

Nr  Nazwa paliwa ilość Miejsce postojowe 

pojazdów/maszyn 

Zamawiający 

1 Benzyna bezołowiowa Pb 95  2 000,00 l  Chyrzyno 1 Park Narodowy 

„Ujście Warty” 2 Olej napędowy  150 000,00 l 

 

2. Zamawiający będzie pobierał paliwo w miarę zapotrzebowania. 

3. Powyższe ilości paliw są danymi szacunkowymi, które zamawiający założył i 

Wykonawcy nie będzie przysługiwały roszczenia w przypadku nie wykupienia 

szacunkowej ilości paliwa. 

4. Przedmiotem Zamówienia jest możliwość korzystania z mycia pojazdów służbowych w 

myjce bezdotykowej lub odkurzanie: 

 

 

 

 

 

5. KOD wg. Wspólnego słownika Zamówień publicznych - CPV 

09.13.41.00-8  oleju napędowego  

09.13.21.00-4  Benzyna bezołowiowa.  

6. Wykonawca winien posiadać paliwo letnie i zimowe. 

7. Zamawiający będzie mógł korzystać z całej sieci stacji paliw, jeżeli Wykonawca posiada 

więcej niż jedną stację. 

8. Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą 

z wyszczególnieniem transakcji (data zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa oraz jego rodzaju i 

wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu, z wyszczególnieniem 

numeru rejestracyjnego samochodu). Rozliczenie będzie następowało na koniec miesiąca 

(dopuszczalne rozliczenie dwa razy w miesiącu), termin płatności 30 dni od daty 

sprzedaży. 

9. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) oraz odpowiednio 

Normy: 

a. PN EN 590+A1:2011 – dotyczy oleju napędowego,  

b. PN EN 228:2010 (U) – dotyczy benzyny bezołowiowej.  

III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

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

ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.  

IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DZIELI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. 

V. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH.  

VI. WARUNKI, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Nr Nazwa  Ilość 

1 Mycie pojazdów w myjce bezdotykowej 

lub odkurzanie /7 impulsów/ 

200 

razy/ 4 lata 



Znak Postępowania: ZP-370-4/2015 

4 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonane od dnia 01.01.2016 do dnia 

31.12.2019 r.   

2. Miejscem wykonania zamówienia jest wskazana przez Wykonawcę stacja paliw.  

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, nie 

podlegającą odrzuceniu oraz spełnią niżej określone warunki udziału w postępowaniu: 
a. posiadają  uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie sprzedaży 

paliw; 

b. posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub 

przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

c. znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia, 

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy 

Pzp, 

2. Warunki dodatkowe jakie musi spełnić Wykonawca: 

a. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezgotówkowy zakup paliwa, 

b. Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw położoną w odległości 

10 km od siedziby Zamawiającego, 

c. Wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi,  

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według 

formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 

dokumentach wymienionych w pkt VIII. SIWZ. 

 

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

OKREŚLONYCH W PUNKCIE VII. 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817/,  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 

b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 

do SIWZ). 

c. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24, ust. 1 ustawy Pzp 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

d. Oświadczenie o posiadanych stacjach paliw w odległości 10 km od siedziby 

Zamawiającego, (załącznik nr 4 do SIWZ). 

e. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ). 

f. Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 

kwietnia 1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr  89, poz. 625 późń. 

zm.) 

g. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
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do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony 

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

h. oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 7, 

i. oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – załącznik nr 7, 

j. załączony w formie oświadczenia wykaz podwykonawców, jeżeli Wykonawca 

będzie korzystał z pomocy podwykonawców. W przypadku wybrania oferty  

Wykonawcy, który będzie zlecał wykonanie zamówienia podwykonawcom, 

przed podpisaniem umowy, należy przedłożyć umowę między podwykonawcą 

a wybranym wykonawcą. Płatność dla wykonawcy zamówienia nastąpi 

dopiero po uregulowaniu zobowiązania w stosunku do podwykonawcy.  

k. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona 

do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej.  

l. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie, że 

nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 

23 Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

W przypadku wyboru takiej oferty, jako najkorzystniejszej Wykonawcy będą 

zobowiązani przed zawarciem umowy z Zamawiającym do zawarcia i przedłożenia 

Zamawiającemu umowy określającej podstawę i zasady wzajemnej współpracy. 

Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 

a. pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w postępowaniu Wykonawców 

(Pełnomocnika). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy 

b. dokumenty, o których mowa w pkt. 2 b,c,g,h,i powinny być złożone oddzielnie 

przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

4. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 b,c,g,h,i 

składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, 
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zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

7. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z 

oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Każdy 

dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W 

razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 
Uwaga: Powyższe zaświadczenia zawarte w pkt. 2 g,h,i mogą być przekazane w formie 

kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. Wszelkiego rodzaju, oświadczenia, wnioski zawiadomienia, informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (95 752 40 27), bądź 

drogą elektroniczną sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej lub 

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

otrzymania. 

3. Wyjaśnienia dotyczące niniejszej specyfikacji będą udzielane zgodnie z treścią art. 38 

Ustawy. Treść zapytania do SIWZ oraz udzielone wyjaśnienia Zamawiający, bez 

ujawniania źródła zapytania, umieści na własnej stronie internetowej. Każda 

wprowadzona przez Zamawiającego zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia staje się częścią składową tej Specyfikacji. W celu prawidłowego 

sporządzenia oferty z uwzględnieniem dokonanych zmian i udzielonych wyjaśnień; 

Wykonawca jest zobowiązany śledzić ich treść na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

Roman Skudynowski,  

Godziny urzędowania: pn. – pt. godz. od 7:30 do 15:30 

Sposób porozumiewania się: faks (95) 752 40 16 w 16, 752 40 27 w 16  

poczta elektroniczna: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 

 

XI. WADIUM 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się 

z upływem terminu składania ofert.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
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1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej specyfikacji, 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art. 23 Ustawy,  

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze 

lub ręcznie długopisem (nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą 

rozpatrywane, 

5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

6. Zamawiający nie wymaga numeracji wszystkich zapisanych stron oferty i 

załączników, jest to tylko propozycja nie będąca wymogiem i warunkiem,  

7. Upoważnienie, pełnomocnictwo do podpisania oferty i innych dokumentów w imieniu 

Wykonawcy winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych 

dokumentów, załączonych przez Wykonawcę (w formie zgodnej z przepisami prawa), 

8. Formularz oferty oraz załączniki do niego winny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w 

niniejszej specyfikacji bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część 

powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”, 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być 

parafowane przez Wykonawcę,  

10. Dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa załączone do oferty 

Wykonawca może złożyć w odrębnej części oferty w zaklejonej kopercie – z 

proponowaną nazwą „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Zamawiający przyjmie, że ta 

część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Przy braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż 

informacje podane w treści oferty może ujawnić. Wykonawca nie może zastrzec sobie 

informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych, dotyczy to np. jawnego 

otwarcia ofert, 

11. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach. 

12. Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego – Park Narodowy „Ujście 

Warty”, 69-113 Górzyca, Chyrzyno 1, i oznaczona w niżej podany sposób: Oferta na 

„Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego 

„Ujście Warty”. Nie otwierać przed godz. 11: 00 dnia 17 grudnia 2015 r.,  

13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na odwrocie koperty prosimy wskazać nazwę 

i adres Wykonawcy, 

14. Złożenie oferty zostaje potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego 

z zaznaczeniem daty i godziny złożenia oferty, 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert.  

16. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert, 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie 

ofert nie zaadresowanych wyraźnie i nieoznaczonych zgodnie z warunkami niniejszej 

specyfikacji, 

18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania z wyjątkiem okoliczności, o których 

mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, 
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19. Oferta powinna ponadto zawierać wszystkie dokumenty oraz załączniki, które 

wynikają z niniejszej specyfikacji min. dokumenty, o których mowa w punkcie VII 

niniejszej specyfikacji. 

 

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek Parku Narodowego „Ujście 

Warty”, 69-113 Górzyca, Chyrzyno 1, sekretariat do dnia 17 grudnia 2015 r., do godz. 10: 

30. W przypadku dostarczenia oferty pocztą, kurierem itp. decyduje termin wpływu do 

siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 

grudnia 2015 r., o godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone po terminie zwraca 

się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wykonawca obliczy cenę w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ w następujący sposób: 

a. cena jednostkowa (za 1 dm3) netto - jest cena paliw na dystrybutorze z dnia 

przygotowania oferty. Należy załączyć wydruk z kasy fiskalnej z podaną 

ceną paliw z dnia przygotowania oferty, 
b. upust - Wykonawca zaoferuje upust określając jego wielkość kwotowo,  

c. wartość netto z uwzględnieniem upustu - jest to iloczyn ceny 

pomniejszonej o wartość  upustu i ilość danego asortymentu, 

d. podatek VAT - Wykonawca określi wartość podatku VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

e. wartość brutto - jest to suma wartości netto z uwzględnieniem upustu i 

wartości podatku VAT. 

2. Wszystkie wartości określone w „Formularzu oferty” oraz „Formularzu cenowym” 

winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie nakłady rzeczowe wraz z narzutami 

i kosztami pośrednimi. 

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w „Formularzu 

oferty” ceny netto, podatku VAT i ceny brutto. 

5. W „Formularzu oferty” Wykonawca określi wielkość upustu. Upust należy określić:, 

jako wartość procentową – obowiązującą w niezmiennej wysokości przez okres 

umowy. 

6. Oferty będą podlegały ocenie Zamawiającego 

a. w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty nie 

spełniające wymagań określonych Ustawą i Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia zostaną odrzucone. 

b. kontroli merytorycznej, oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez 

Wykonawców nie podlegających wykluczeniu według kryteriów 

określonych poniżej. 

7. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp. Kryteria ocen Waga % Sposób oceny 

1 
Cena w PLN z uwzględnieniem upustu  

70 Minimalizacja 

2 
Cena w PLN 1 krotnego /po 7 impulsów/ mycia 

pojazdu w myjce bezdotykowej lub odkurzanie 
10 Minimalizacja 

3 
Odległość miejsca postojowego (Chyrzyno 1) 

pojazdu do stacji paliw Wykonawcy w km  
5 Minimalizacja 
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4 
stały upust cen 1 litra paliwa w PLN /suma za 

paliwa ON + Pb95/  
15 Maksymalizacja  

Ogółem 100  

8. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według 

następujących zasad: 

- oferta może uzyskać max. 100 punktów  

- ocena punktowa w zakresie każdego z kryteriów dokonana zostanie zgodnie z formułą 

określoną w pkt. 3. 

9. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

a. Cena z uwzględnieniem upustu:  maksymalną liczbę punktów „70” otrzyma 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto 1 litra paliwa, 

natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 

zgodnie z poniższym wzorem:  

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę  

 70,0100
CB

N

C

C
C  

gdzie: 

CN = C1 + C2   

C1 –najniższa cena 1 litra oleju napędowego,  

C2 – najniższa cena 1 litra benzyny bezołowiowej 95,  

CN – suma najniższa zaoferowanej Ceny,  

CCB = Ca + Cb  

Ca – cena 1 litrach oleju napędowego badanej oferty,  

Cb – cena 1 litrach benzyny bezołowiowej 95 badanej oferty,  

CCB – suma zaoferowana w ofercie badanej 

C = ilość pkt. przyznanych w kryterium. 

b. cena 1 krotnego /7 impulsów/ mycia pojazdu w myjce bezdotykowej lub 

odkurzanie : maksymalną liczbę punktów „10” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą całkowitą cenę 1 krotnego mycia pojazdu w myjce 

bezdotykowej lub odkurzanie, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:  

M- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cena 1 krotnego /7 impulsów/ 

mycia pojazdu w myjce bezdotykowej 

 10,0100
CB

N

M

M
M  

gdzie: 

MN –najniższa cena 1 krotnego /7 impulsów/ mycia pojazdu w myjce bezdotykowej lub 

odkurzanie z badanych ofert,  

MCB– cena 1 krotnego /7 impulsów/  mycia pojazdu w myjce bezdotykowej lub odkurzanie 

oferty badanej,  
M - ilość pkt. przyznanych w kryterium. 

c. Odległość miejsca postojowego pojazdu (urządzenia) do stacji paliw oferenta  

Maksymalną liczbę punktów „5” otrzyma Wykonawca, który stacja paliw będzie 

najbliżej miejsca parkowania pojazdów (maszyn) Chyrzyno 1, natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z 

poniższym wzorem:  
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 05,0100
OB

N

O

O
O  

gdzie:  

ON – najbliższa odległość miejsca postojowego do stacji paliw.  

OOB – odległość miejsca postojowego do stacji paliw proponowana w 

badanej ofercie.  

O – ilość pkt. przyznanych w kryterium 
 

d. Stały upust cen 1 litra paliwa w PLN  

Maksymalną liczbę punktów „15” otrzyma Wykonawca, który udzieli 

największego upustu, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 15,0100
N

UB

U

U
U  

gdzie:  

UUB – w PLN upustu w badanej ofercie /suma upustu dla paliwa ON + Pb95/.  

UN – największy w PLN upustu z złożonych ofert /suma upustu dla paliwa ON + Pb95/.  

U – ilość pkt. przyznanych w kryterium 

 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana, Zamawiający podpisze w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

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

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XVII. ZAPISY W UMOWIE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na zakup paliwa. Paliwo tankowane 

będzie bezpośrednio do pojazdów samochodowych w stacji paliwowej Wykonawcy 

przy ul. ................................. w ...................................... wg sporządzonego przez 

Zamawiającego wykazu pojazdów. Podstawą do tankowania przez pracowników jest   

„pozwolenie na tankowanie”. 

2. Każde tankowanie zostanie potwierdzone WZ wystawioną przez Wykonawcę, 

następnie rozliczenie za pobrane paliwo będzie następowało przelewem na konto 

Wykonawcy na podstawie zbiorczych faktur obejmujących okres co najmniej 14 

kolejnych dni z terminem płatności 30 dni. 
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3. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw 

obowiązującego w dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem 

przyznanego Zamawiającemu upustu, jaki został wskazany w formularzu oferty. 

4. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 

Zamówienia. Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie 

zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz w Projekcie Umowy, o dane 

dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. Cena, ________). Tak 

uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru 

Umowy”.   

5. Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie 

przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z 

Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia 

zawarty jest w załączniku do SIWZ.   

6. Paliwo benzyna bezołowiowa, olej napędowy będące przedmiotem zamówienia 

powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441). 

7. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2016 do 31 grudnia 2019 roku.  

8. Wzór umowy zostanie uzupełniony o elementy wynikające z oferty wybranego 

Wykonawcy. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

W toku postępowania każdemu wykonawcy przysługuje uprawnienie do wnoszenia 

odwołania na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 

1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484). 

XX. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

1. Portal Urzędu Zamówień Publicznych – biuletyn zamówień publicznych.  

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl. Strona   BIP Parku 

Narodowego „Ujście Warty” zakładka przetargi: http://pnujsciewarty.4bip.pl 
3. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

XXI. ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH. 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki do niej są udostępnione 

na stronie internetowej Zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl  i na stronie BIP 

Urzędu;  http://pnujsciewarty.4bip.pl 
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną na zasadach 

przewidzianych w rozdz. X Wykonawca jest obowiązany śledzić zmiany dotyczące 

postępowania na wyżej wskazanej stronie internetowej. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/
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XXIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 

5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz oferty ( załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2). 

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24, ust.1 – Pzp (załącznik nr 3). 

4. Opis posiadanych stacji paliw ( załącznik nr 4). 

5. projekt umowy (załącznik nr 5) 

6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (załącznik nr 6) 

7. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem i składkami ZUS (załącznik nr 7). 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

    ...................................., dnia................2015 r. 

                             (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 
 

 NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________________________ 
 REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: 
 ______ - ______ ,   ________________________________ , _______________________________ , ________ , _______ 
 ________________________________________________ , _________________________________________________ 
Zarejestrowana w__________________________________ul.___________________________ pod Nr________________ 
 Internet: http:// __________________________________ pl E-mail: ______________@______________________ 
 numer kierunkowy: ___________ 

 tel.________________________________   faks_______________________________________ 
Do: 

Park Narodowy „Ujście Warty”  

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

organizowanego przez Park Narodowy „Ujście Warty”  
 na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego 
„Ujście Warty”  
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ –  

za cenę brutto:......................................zł słownie:............................................................... 

..........................................................................................................................................zł) 

a. zgodnie z przyjętymi kryteriami, przedstawiam naszą ofertę, na dostawę (zakup) 

paliwa do pojazdów i maszyn, o szacunkowej ilości:  

Nr  Nazwa paliwa 

Cena 1 litra 
paliwa w 
złotych 
netto 

Cena 1 litra 
paliwa w 

złotych brutto 

Upust w 
złotych 

Ilość Wartość brutto w 
złotych 

/kol. (4-5)*6/ 

Wartość netto w 
złotych  

/kol. 7 – wartość 
VAT/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Benzyna bezołowiowa Pb 95    2 000,00 l   

2 Olej napędowy    150 000,00 l   

 suma       

 
b. Przedmiotem Zamówienia jest możliwość korzystania z mycia pojazdów 

służbowych w myjce bezdotykowej lub odkurzanie: 
Nr  

Nazwa  

Cena 

jednostkowa 

w złotych 

netto 

Cena jednostkowa 

w złotych brutto 

Upust w 

złotych 

Ilość  

raz/ 4 lata 

Wartość 

brutto w 

złotych 

Wartość netto 

w złotych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mycie pojazdów w myjce 

bezdotykowej lub 

odkurzanie /7 impulsów/ 

   200 
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* w przypadku złożenia oferty bezpłatnego korzystania z myjki bezdotykowej lub odkurzania w kolumnach „cenowych”  powyżej, należy 

wpisać zero.  

c. Przedmiotem Zamówienia Odległość miejsca postojowego pojazdu tj. Chyrzyno 1 

do stacji paliw Wykonawcy w km: 

 

 

zgodnie z warunkami umowy oraz załączonym „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”  

a) termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.01.2016 do 31.12.2019 r. 

b) warunki gwarancji …………………………………….. . 

c) Wystawienie faktury co 14 dni 

d) warunki płatności  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury  

e) forma płatności  przelew  

f) adres stacji paliw …………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że: 
Zapoznaliśmy się z załączoną dokumentacją i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że 

otrzymaliśmy informacje do właściwego przygotowania oferty. Przedmiot oferty jest zgodny z 

przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

Załączony do SIWZ projekt umowy został przeze nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że cała oferta z załącznikami składa się z ........... stron. 

Integralną częścią oferty są załączniki: 
1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymogów w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

2. Oświadczenie o Wykonawcy z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Oświadczenie o posiadanych stacjach paliw  

4. Projekt umowy, 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

6. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 

7. Informacja Wykonawcy dot. Grupy kapitałowej. 

8. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem i składkami ZUS 
Ofertę podpisał/a :                                                    .......................................................  
 (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

złożone w myśl art. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

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

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................ 

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup 

paliwa dla pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego „Ujście Warty” 

 

Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy: 

1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia , 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

 

                          Podpis i pieczęć: ................................................ 

       (osoba / osoby upoważnione do   

                   podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

 

......................................., dnia ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
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Załącznik nr 3do SIWZ 

................................... 
     pieczęć wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 

1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484) 

Wykonawca: Przystępując do postępowania przetargowego na zadanie pn.: 

bezgotówkowy zakup paliwa dla pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego „Ujście 

Warty” 

oświadcza, że : 

 

1. Nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a 

szkoda ta nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 

lat przed wszczęciem postępowania; 

2. W stosunku do Wykonawcy: 

nie otwarto likwidację lub nie ogłoszono upadłości *), 

ogłoszono upadłość, ale po ogłoszeniu upadłości Wykonawca, zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego *) 

3. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne 

4. Wykonawca będący: osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką 

komandytową lub komandytowo-akcyjną / osobą prawną *) 

nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący 

członek zarządu *) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5. Wobec Wykonawcy będącym / nie będącym *) podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł 

zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

6. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 

1 - 3 

                                                                                                          

                                                                                   

………………………………………………           ............................................................... 
 (miejscowość i data)                                                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela  

 
 

*) WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ 
 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

…………………………………… 

    Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Opis posiadanych stacji paliw 

 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada stacje paliw położone w odległości 10 km od siedziby 

Zamawiającego, gdzie jest zapewniony ciągły dostęp do paliw (tj. benzyny bezołowiowej 95, 

oraz oleju napędowego ON – (niepotrzebne skreślić)) na następujących ulicach: 

 

 

 

Lp. pełny adres dostępne paliwo 

1     

2     

3     

4     

 

Umożliwiam Zamawiającemu możliwość korzystania z całej sieci stacji paliw posiadanych  

w odległości 10 km od siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

…………………………….                          ………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                              podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

                                                                                   woli w imieniu Wykonawcy 
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Projekt         Załącznik Nr 5 do SIWZ 

                                               UMOWA   Nr   ……………… 

 

zawarta w Chyrzynie w dniu …………….. roku pomiędzy Parkiem Narodowym „Ujście 

Warty” reprezentowaną przez: 

- Konradem Wypychowskim – dyrektorem Parku Narodowego „Ujście Warty” 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwani dalej Wykonawcą, 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 134 000 euro, zostaje zawarta umowa na 

następujących warunkach i o treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: „Bezgotówkowy zakup paliwa dla pojazdów i maszyn dla 

Parku Narodowego „Ujście Warty”,  stanowiących mienie Parku Narodowego „Ujście 

Warty” w szacunkowej ilości: 

a. benzyna bezołowiowa Pb – 95 -  2 000,00 litrów, 

b. olej napędowy On – 150 000,00 litrów. 

c. mycie pojazdów w myjce bezdotykowej lub odkurzanie 200 razy /7 impulsów/. 

2. Ostateczna ilość paliwa ustalona będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. 

§ 2 

1. Paliwo tankowane będzie bezpośrednio do pojazdów samochodowych w stacji paliwowej 

Wykonawcy przy ul. ................................. w ......................................  wg sporządzonego 

przez Zamawiającego wykazu pojazdów  w załączniku do niniejszej umowy. Podstawą do 

tankowania przez pracowników jest druk pt. „pozwolenie na tankowanie”. 

2. Każde tankowanie zostanie potwierdzone WZ wystawioną przez Wykonawcę, następnie 

rozliczenie za pobrane paliwo będzie następowało przelewem na konto Wykonawcy na 

podstawie zbiorczych faktur obejmujących okres co najmniej 14 kolejnych dni, płatne w 

ciągu 30 dni. 

3. Zakupy benzyny bezołowiowej Pb – 95 i oleju napędowego będą w formie tankowań 

pojazdów stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

4. W związku z tym, iż ilość sukcesywnych zakupów benzyny bezołowiowej Pb – 95  i 

oleju napędowego, została ustalona szacunkowo i wielkość zużywanego paliwa 

uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość 

zamawianego paliwa może ulec zmianie. Z uwagi na to, wynagrodzenie Wykonawcy 

płatne będzie w/g rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na warunkach określonych w 

umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem stacji paliw w 

……………………………….………. 
6. Do faktury Wykonujący dołączy załącznik – sprzedaż paliw lub zestawienie materiałów 

pędnych pobranych w danym miesiącu potwierdzone przez poszczególnych kierowców 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
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tankujących w okresie, którego dotyczy faktura. Załącznik powinien zawierać nazwę pojazdu, 

nr rejestracyjny pojazdu lub maszyny. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego certyfikat jakości 

dostarczanego paliwa. 

§ 3 

W razie stwierdzenia wad jakościowych oleju napędowego, benzyny Zamawiający zgłosi 

niezwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć 

reklamację w ciągu14 dni od daty jej otrzymania. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

reklamacja uznawana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

§ 4 

Termin realizacji umowy: od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. 

§ 5 

1. Cena tankowanego paliwa to cena dnia z dystrybutora pomniejszona o upust zaoferowany 

w postępowaniu przetargowym. 

2. Wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów  paliw zaoferowana  w przetargu wynosi: 

a. benzyna bezołowiowa Pb 95 – …… zł/litr, 

b. olej napędowy ON – ……. zł/litr. 

c. mycie pojazdów w myjce bezdotykowej lub odkurzanie …… zł/7 impulsów/ 

3. Szacunkowa wartość brutto (z upustem) zamówienia wg cen zaoferowanych w przetargu 

wynosi: 

a. benzyna bezołowiowa PB – 95  -    2 000  litr X .…..zł/litr  =   ………… zł, 

b. olej napędowy ON                     -  150 000  litr X …… zł/litr = …………. zł. 

c. mycie pojazdów w myjce bezdotykowej lub odkurzanie: 

   -        200  razy X ……. zł/7 impulsów = ………… zł. 

Razem                                                                                           ……………….. zł 

Słownie (brutto): ……………………………………………………………………… zł  

4. Do faktury musi być dołączona kopia wydania paliwa z zawartą informacją: 

a. Data tankowania; 

b. Nr rejestracyjny pojazdu; 

c. Ilość zatankowanego benzyny bezołowiowej Pb - 95 lub oleju napędowego; 

d. Cenę benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego (bez upustu) „na dystrybutorze”; 

e. Własnoręczne, czytelne podpisy kierowcy oraz uprawnionego pracownika stacji 

paliw potwierdzające w/w informacje.  
5. Do faktury Wykonujący dołączy załącznik – sprzedaż paliw lub zestawienie materiałów 

pędnych pobranych w danym miesiącu potwierdzone przez poszczególnych kierowców 

tankujących w okresie, którego dotyczy faktura. Załącznik powinien zawierać nazwę pojazdu, 

nr rejestracyjny pojazdu lub maszyny,  

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego certyfikat jakości 

dostarczanego paliwa. 

§ 7 

1. Zakup paliwa przez Zamawiającego następuje w momencie wydania przez Wykonawcę. 

2. Każdorazowe wydanie paliwa zostanie potwierdzone dowodem wydania /WZ/. 

§ 8 

1. Rozliczenie dostaw następować będzie w okresach miesięcznych, ostatniego dnia 

każdego miesiąca. 

2. Należność za paliwo będzie opłacana na konto Wykonawcy Nr: 

………………………………………………, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

faktury. 
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3. W przypadku zmiany ceny, każda wystawiona faktura winna zawierać wyszczególnienie, 

ile litrów benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego sprzedano w poszczególnych 

cenach. 

§ 9 

Odbiorcami benzyny bezołowiowej i oleju napędowego są osoby uprawnione do odbioru 

wykazane w załączniku Nr 1 (dołączony do umowy w dniu jej zawarcia) wraz z listą 

pojazdów. Faktury winne być wystawiane na adres: 

Park Narodowy „Ujście Warty”, 69-113 Górzyca, Chyrzyno 1, Numer NIP 5981629880. 

§ 10 

1. Zamawiający  zobowiązuje się do: 

a. dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według zasad i terminów 

określonych niniejszą umową, 

b. zapłacenia Wykonawcy kar umownych w wysokości odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki w przypadku opóźnienia w terminie płatności faktury. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. zapewnienia stałej sprzedaży paliwa dla  Zamawiającego, 

b. zagwarantowanie realizacji zamówienia w zakresie wymagań jakościowych, 

c. każdorazowo, na ustne lub pisemne życzenie Zamawiającego przedłożenia 

aktualnego świadectwa jakości określonej partii oleju napędowego. Świadectwo, 

jakości winno być wystawione bądź imiennie na Wykonawcę lub powinno z niego 

jasno wynikać, że świadectwo, jakości dotyczy paliwa sprzedawanego przez 

Wykonawcę. 

3. W przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa na podstawie analizy laboratoryjnej, lub 

świadectwa, jakości, Wykonawca pokryje koszty wymiany wadliwego paliwa oraz koszty 

przeprowadzenia badań.  

4. Wykonawca w przypadku odmowy sprzedaży paliwa ma obowiązek pisemnego podania 

przyczyny. 

§ 11 

W przypadku wybrania oferty Wykonawcy, który będzie zlecał wykonanie zamówienia 

podwykonawcom, przed podpisaniem umowy, należy przedłożyć umowę między 

podwykonawcą a wybranym wykonawcą. Płatność dla wykonawcy zamówienia nastąpi 

dopiero po uregulowaniu zobowiązania w stosunku do podwykonawcy*. 

§ 12 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej 

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż kara umowna, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkowe odszkodowanie wyrównawcze do pełnej 

wartości szkody. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na 

rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy 

określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.  

§ 13 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem od 

otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy ustawy - Prawo 

Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 
* w przypadku, gdy podwykonawca nie występuje paragraf zostanie wykreślony a kolejność paragrafów 

zostanie przesunięta.    
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 

............................................, Dnia........................ 
 

 
…………………………    
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

Informacja Wykonawcy 

 

 

Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  
„Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego „Ujście Warty” 

Znak Postępowania: ZP-370-4/2015. 

 

informuję, że należę/ nie należę*do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

 

 

 

 

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

miejscowość i data     podpis  osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

Uwaga! 

 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z informacją zobowiązany jest 

złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
( pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE  

O NIE ZALEGANIU Z PODATKIEM I SKŁADKAMI ZUS 
 

 

 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na zamówienie pn.: 
„Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego „Ujście Warty” 

Znak Postępowania: ZP-370-4/2015. 

...................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

w imieniu którego działa 

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

oświadcza, że Wykonawca: 

 nie zalega/zalega* z opłacaniem podatków i opłat, *  

uzyskał/nie uzyskał* przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności z tytułu podatków i opłat,*  

uzyskał/nie uzyskał* wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu.* 

 nie zalega/zalega* z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne  

uzyskał/nie uzyskał* przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne  

uzyskał/nie uzyskał* wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu*. 

 

 

 

.............................. dnia .................... .................................................................. 
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić   


