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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
 

I.  Zamawiający 

    Zarząd Dróg Powiatowych 
    ul. Drogowców 4 

    28-200 Staszów 
    www.zdp.staszowski.eu 

    e-mail : zdpstaszow@staszowski.eu 

    tel.  (15)  864-31-10 
    fax  (15)  864-36-19 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia oraz inne istotne postanowienia ogólne. 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z  

   dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1843)  oraz przepisach  

   wykonawczych  do niej. 

2.  Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w skrócie SIWZ) jest mowa bez bliższego  

         określenia o „ustawie” należy uważać, że dotyczy to ustawy, o której mowa. 

3.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art.10 ust.1 art.39-46 ustawy Pzp. 

4.  Zamawiający informuje, że nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zawarcia umowy   

   ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

5.  Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

   zamówienia o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.   

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 

w 2020 r. do pojazdów i sprzętu poprzez wydanie kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy, 

2. Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników  

samochodów i sprzętu Zamawiającego wymienionych w Załączniku do umowy, oraz do kanistra przez 

posiadacza karty wystawionej na samochód i sprzęt służbowy będący w posiadaniu Zarządu Dróg 

Powiatowych w Staszowie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu  realizacje zakupów paliwa płynnego w co  

najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta Staszów  we wszystkie dni miesiąca , drogą 

transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być czynna całodobowo i zaopatrzona w system 

monitoringu. W ofercie należy podać stacje paliw przewidziane do realizacji zamówienia z podaniem ich  

miejsca położenia (adresu). Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, ilość, rodzaj 

tankowanego  paliwa, nr rej. pojazdu lub nazwę sprzętu. Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywało 

się fakturami VAT dwa razy w miesiącu, z terminami płatności nie krótszymi niż 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w 

danym okresie zakupy paliw płynnych zgodnie z zapisami  zawartymi w projekcie umowy. Płatność nastąpi  

http://www.zdp.staszowski.eu/
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przelewem na rachunek bankowy podany przez  Wykonawcę w fakturze. 

           

           Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

           9  października 2015 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r, poz.1680)  

            oraz odpowiadać Polskim Normom. 

             

           Dostawa etyliny bezołowiowej Pb   2 600 litrów    - szacunkowa ilość 

            Dostawa oleju napędowego On 35 000 litrów    - szacunkowa ilość 

  

3. Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. 

Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w 

przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma 

obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia 

przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa na 

danej stacji paliw Wykonawcy obowiązująca w chwili zakupu z uwzględnieniem rabatu Wykonawcy. 

5. Szczegółowy wykaz pojazdów i sprzętu posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do 

podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający  zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów i 

sprzętu poprzez zmianę załącznika do umowy. 

6. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie stwierdzenia wad 

jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

rozpatrzyć reklamację w ciągu  1 dnia  14 dni i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. 

Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie 

reklamacji przez Wykonawcę. 

7. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

09132100-4                   benzyna bezołowiowa 

             09134100-8                   olej napędowy 

      IV.  Opis części zamówienia. 

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

       V.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7  

             ustawy. 

             Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

       VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki. 

              Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnie z  

             opisanym przedmiotem zamówienia. 

     VII. Informacja dotycząca zawarcia umowy ramowej. 

              Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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   VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać 

złożone w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. 

3. Wszelkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia sporządzone odpowiednio według załącznika nr 2 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokument ten powinien potwierdzać brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

6. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

   IX. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

         1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art.36a ustawy 

             Pzp. 

         2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

           zamówienia na usługi, zgodnie z art.36a ust. 2 ustawy Pzp. 

        3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

           zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie 

           z art.36b ust.1 ustawy Pzp. 

       4. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane 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 kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Zgodnie z art.36b ust.1a ustawy Pzp. 

1) Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, , w   

trakcie realizacji zamówienia, 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
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lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp 

dołączonym do oferty. (art.25a ust. 5 ustawy Pzp).  

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w 

trakcie jego realizacji Zamawiający żąda, aby Wykonawca, przedstawił Zamawiającemu oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia , lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy (art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp). 

8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

9. Zamawiający przewiduje działania, o których mowa w pkt 7 i 8 wobec dalszych podwykonawców. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

12. Zgodnie z art. 143c pkt.1 pzp zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

X. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu. 

XI. Termin wykonania zamówienia. 

     Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie: od dnia 01.01.2020 r.  do  

       31.12.2020 r.  lub  do wyczerpania kwoty, którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  

       zamówienia. 

 

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia o których mowa w art.24  

            ust.1 i  5 

           1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

                1)  nie podlegają wykluczeniu, 

               2)  spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone poniżej. 

           2.  Warunki udziału w postepowaniu    

          O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają  warunki udziału w  

          postępowaniu  pozwalające na prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia w zakresie: 
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile wynika to z   

     odrębnych  przepisów, 

               2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

               3)   zdolności technicznej lub zawodowej  

         3.  Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w pozostałym zakresie, o którym mowa w art. 22  

              ust.1b  ustawy Pzp. 

         4.  Wykluczenia Wykonawcy z postępowania – podstawy wykluczenia  

              Z postepowania o udzielenie  zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: 

1) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art.24 ust.1 pkt  12-23 ustawy  

Pzp, zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 1 do SIWZ 

2) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art.24 ust.5 pkt 1 w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 do SIWZ 

5.  Wykluczenia Wykonawcy z postępowania następuje w przypadkach i na zasadach określonych  

           szczegółowo w  art.24 ustawy, z zastrzeżeniem ust.8  Pzp.   

          6.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu  

    dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać wykazane przez    

    każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

          7.  Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona  

    oceny  ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako  najkorzystniejsza   

    w  poszczególnych częściach, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki  udziału w postępowaniu.  

 

  XIII.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu  

          oraz  brak podstaw wykluczenia. 

1. Wykaz dokumentów i  oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składanych wraz z ofertą). 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w  

postępowaniu- złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr1 do 

                  SIWZ. 

2. Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców,  

którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówieniu  w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy 

Pzp; 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym  mowa w  

ust. 1 pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

            Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawy  

            wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

            w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

      4.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

            oceniona w poszczególnych częściach, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie  
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            aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 - 6, potwierdzających  

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

      5.   Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których 

             mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy Pzp - brak podstaw do wykluczenia. 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej  

 oceniona w poszczególnych częściach do złożenia odpisu 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. ( składany na  wezwanie   

                    Zamawiającego) 

  W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp)  

  Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w części XII  niniejszej SIWZ. 

     2)  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej. 

                 a)   W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

                       informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest  

                      zobowiązany 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  że  

                       powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do  zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o  

                       udzielenie zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do  

                        SIWZ. 

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

                      przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  z   

                      Wykonawców. 

                 c)  Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu  

                      ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2017r.,  

                      poz.229,1089 i 1132), złożyli  odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że  wykażą, że istniejące  

                      między nimi powiązania nie prowadzą  do  zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie  

                      zamówienia. 

 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na  wezwanie    

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25  ust.1 pkt 1       

 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została  najwyżej  

oceniona w poszczególnych częściach do złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie  

aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r.   

Prawo energetyczne w celu potwierdzenia spełniania warunku  w zakresie kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w części XII ust. 1 pkt 1) SIWZ. 



Numer zamówienia :  S3.261.17.2019 

 

 8 

 

 

 

 

 

7.  Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   

 Rzeczypospolitej. 

          1)   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,     

                zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w  

                kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji  

                ani  nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  

               upływem terminu składania ofert, 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma  

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których  mowa w ust. 5 pkt 1), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub   oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub  gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsc zamieszkania 

wykonawcy lub  miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

     8.    Pozostałe dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie. 

           1. Wypełniony formularz ofertowy z wartością brutto za realizację przedmiotu zamówienia  i stałym  

               rabatem (wg Załącznika nr 2 do SIWZ). 

  2. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.  

    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo    

    do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w    

    postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

      9.    Dostępność dokumentów. 

            1)  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

                 okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

                 oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą  bezpłatnych  

                 i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  w rozumieniu ustawy z dnia 17  

                 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (Dz. U. z  

     2017r.,  poz. 570); 

            2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  

  pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi  ogólnodostępnych i   

  bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez  

  wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

             3) Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich 

                 tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1) i 2) Zamawiający może żądać  

                 od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych  

                 samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
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  XIV.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania   

             oświadczeń i  dokumentów. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  

           publicznego odbywa się pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

           z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) 

           Adres poczty elektronicznej:  zdpstaszow@staszowski.eu  

2. Tak więc oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą  

  przekazywać   w jednej z form: pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty (forma pisemna pod  

  rygorem   nieważności), umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Części XIII niniejszej 

SIWZ  

  (również w   przypadku ich złożenia w wyniku  wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy  

  Pzp), które  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Za zgodność   z    

  oryginałem należy   potwierdzić każdą zapisaną stronę kserokopii dokumentu. 

           Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  

           przez  notariusza. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za  

  pośrednictwem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca   

  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda  ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  

  potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  

   warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed   

   upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  

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

   połowy wyznaczonego  terminu składania  ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie   

            terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy już 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  

             ust.  4. 
 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na swojej   

         stronie  internetowej www.bip.staszowski.eu   a także przekaże Wykonawcom, którym przekazał  

         specyfikację istotnych  warunków zamówienia. 

7.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść  

   specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na   

   własnej stronie internetowej. 

            Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia  wątpliwości dotyczących   

          treści SIWZ. 

mailto:zdpstaszow@staszowski.eu
http://www.bip.staszowski.eu/
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   XV.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  

         Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w  

         godz.7:00 do godz.15:00 są pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych  w Staszowie : 

          - w sprawach  procedury przetargowej                    tel.  15 8643110   wew. 104       

          - w sprawach  dotyczące przedmiotu zamówienia     tel.  15 8643110    wew. 112      

 

   XVI. Wymagania dotyczące wadium 

          Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 XVII. Termin związania ofertą 

          1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  

              upływem terminu składania ofert. 

          2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą  

         ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1.  Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  w ustawie Prawo  

             zamówień publicznych oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 

        2.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

        3.  Ofertę stanowi wypełniony formularz " OFERTA " (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

        4.  Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

             należy sporządzić w sposób czytelny w formie pisemnej w języku polskim. 

        5.  Oferta  winna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

             Pełnomocnictwo do złożenia oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do złożenia oferty nie wynika z  

             innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do  złożenia oferty   

             obejmuje  pełnomocnictwo do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z  

             ofertą. 

        6.  Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii  potwierdzonej za  

      zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą    

      reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy  

      organizacyjnej Wykonawcy. 

             Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną  

             pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona zgodnie z poniższym wzorem:   
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Kopertę należy zaadresować:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i w terminie 

niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.  
 

 

 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być podpisane lub parafowane przez osobę  

  upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we  

            właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy  organizacyjnej Wykonawcy.   

            Upoważnienie musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do  

            oferty przez Wykonawcę. 

        8. Wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi dokumentami powinny być ponumerowane. 

            Wymagane jest, aby oferta z załącznikiem oraz wszystkie dokumenty były połączone w sposób trwały. 

        9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

       10. Wszelkie załączniki do SIWZ powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku oraz ściśle wg  

             warunków i postanowień specyfikacji. Jeżeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła Wykonawcy  

             powinien na niej zamieścić adnotację „nie dotyczy”. Wykonawca nie może dokonywać żadnych  

             merytorycznych zmian w załącznikach i dostosowywać ich do własnych potrzeb. 

       11. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia nie będzie decydowała  data  

             stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do zamawiającego. 

 

   XIX.  Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa 

należy   je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie, z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do 

oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę  przedsiębiorstwa musi widnieć napis 

„informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony  

Nazwa Wykonawcy 

Adres 

Telefon 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 
Oferta na: ”Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg 

Powiatowych w Staszowie  w 2020 r.” 

 

nie otwierać do ……………….. godz. 

Zarząd Dróg Powiatowych  

w Staszowie 

Ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów 
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innym uczestnikom postępowania”.; 

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje  

    techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość    

    gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  w celu zachowania ich poufności; 

3. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym  osobom lub  

    określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje  powszechnie znane lub te, o     

    których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą    

    przedsiębiorstwa nie stanowią informacji  odczytane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy  

     Pzp; 

          4.   Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  o zwalczaniu  

    nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania  ofert zastrzeże, że nie   

    mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  

    przedsiębiorstwa. W celu wykazania zasadności zastrzeżenia informacji  stanowiących tajemnicę  

    przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania  

    takiego zastrzeżenia. 

 
  XX. Zmiana i wycofanie oferty 

 

        1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. W przypadku zmiany oferty,  

    wykonawca składa w miejsce dotychczasowej nową ofertę. Oferta ta powinna  być przygotowana  

    zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo koperta  

    powinna zostać wyraźnie oznaczona napisem “ZMIANA OFERTY”. Pierwotna oferta zostanie zwrócona  

    wykonawcy bez otwierania, po upływie  terminu otwarcia ofert. 

2. Jeżeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana ta powinna być złożona  przed upływem  

    terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący  sposób: „ZMIANA CZĘŚCIOWA” do  

    oferty na przetarg nieograniczony w dniu ......... dot:    „ ..../podać temat zadania/....” oraz dopisek: „nie     

    otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”. 

1.  Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy. W momencie złożenia tak przygotowanej zmiany  

    częściowej, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego oraz zapisana data i godzina  

    złożenia zmiany. Zmiana częściowa do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku  wycofania oferty  

    wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty i umieścić  

            je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem o którym mowa w cz. XVIII pkt 6. 

            Dodatkowo koperta powinna zostać wyraźnie oznaczona napisem “WYCOFANIE OFERTY”. 

            W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z  

            ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone   wykonawcy po upływie  

            terminu otwarcia ofert. 
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XXI. Miejsce, termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert 

         1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: 

             Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie    28-200 Staszów ,   ul. Drogowców 4,    sekretariat, piętro I 

             w nieprzekraczalnym w terminie  do dnia: 25.11.2019 r. do godz.9:00. 

         2. Oferty złożone po wyznaczonym do składania ofert terminie nie będą rozpatrywane i zostaną 

             niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

         3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019 r. o godz. 9:15 w siedzibie  Zamawiającego : Zarząd Dróg  

     Powiatowych w Staszowie  28-200 Staszów , ul. Drogowców 4, pokój nr 8.   

         4. Otwarcie ofert jest jawne. 

         5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

         6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje obecnym Wykonawcom kwotę, jaką zamierza  

             przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

         7. Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,  

             terminu wykonania zamówienia, wysokości rabatu i warunków płatności zawartych  w ofertach. 

         8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje  dotyczące: 

             -  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

             -  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

             -  ceny, terminu wykonania zamówienia, udzielonego rabatu, warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XXII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 
           Kalkulację ceny oferty należy obliczyć w sposób następujący: 

          1.  Wykonawca określi wartość dla całości przedmiotu zamówienia oraz oferowany stały rabat wyrażony  w  

               procentach ( % )  /do dwóch miejsc po przecinku/ od dziennej ceny zakupu 1 litra benzyny  

               bezołowiowej  Pb  i 1 litra oleju napędowego  - wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 

2. W cenie ofertowej będą zawarte wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak  

    również wszelkie elementy ryzyka związanego w wykonaniem całości  zadania. 

           3. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny przez producenta  

    paliw. 

           4. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu ceny stosowane dla  

  wszystkich odbiorców na dzień tankowania paliwa, nie wyższe niż ceny zamieszczane na dystrybutorach     

  w danym punkcie sprzedaży paliw Wykonawcy. 

           5.  Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

                a) oczywiste omyłki pisarskie, 

                b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

                    poprawek, 

                c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

                    niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,  

                    którego oferta została poprawiona. 
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            6.  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu. 

 

XXIII. Kryteria i sposób oceny ofert. 
 

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 

2. Oferty będą punktowane wg następujących kryteriów: 

I. Cena  oferty brutto  benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego bez rabatu  - 60%.  

                       Maksymalną ilość punktów (tj. 60) otrzyma wykonawca z najniższą ceną. Każdej  następnej ofercie  

                       przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą –    stosując wzór:  

 

       cena najtańszej oferty (z VAT-em) 

a =   ---------------------------------------------     x 100 x 60% 
       cena ocenianej oferty ( z VAT-em) 

 
II. Wysokość oferowanego rabatu  -   wyrażony w procentach ( do dwóch miejsc po przecinku) od 

       dziennej ceny zakupu 1 litra benzyny bezołowiowej Pb95 i 1 litra oleju napędowego  - 40%. 

                        Maksymalną  ilość punktów (tj. 40) otrzyma wykonawca z najwyższym rabatem.  

                        Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie   mniejszą –  

                        stosując wzór:  

    
        oceniana wartość rabatu 

b  = ----------------------------------------------         x 100 x 40% 
                      największa oferowana wartość rabatu 

 

  Suma punktów danej oferty uzyskanych z poszczególnych kryteriów stanowić będzie  jej punktację  

                       końcową, porównywalną z wartościami dla innych ofert. 

                          LP = a + b 

gdzie: LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę.  

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 

XXIV. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

         1)  Komisja Przetargowa dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty. 

         2)  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie  

              podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych  

              ww. kryteriów oceny ofert. 

3)  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki  

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

          4)  Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89. ust 1 Ustawy Prawo  

Zamówień Publicznych. 
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     5)  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta będzie uznana za odrzuconą w przypadku  

      zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5  pkt 1 ) ustawy Prawo    

      zamówień publicznych. 

 

XXV. Zawiadomienie o wyborze oferty 
 

1. Każdy z Wykonawców, którzy złożyli oferty, zostanie niezwłocznie zawiadomiony w formie elektronicznej  

lub pisemnie o: 

                a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca   

      zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności  Wykonawcy, którego ofertę   

      wybrano, oraz nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo  miejsc  zamieszkania i adresów, 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, a w przypadkach, o  

                      których mowa w art.89 ust.4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących  

                      wydajności lub funkcjonalności, 

                 d)  unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

           2.   Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) i d) na swojej stronie  internetowej. 

 

XXVI. Zawarcie umowy 

 
1. Miejsce i termin zawarcia umowy określi Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, z  

    zastrzeżeniem art. 183, w terminie określonym   w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie będzie  

    traktowane jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po  Stronie Wykonawcy. 

       3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od   zawarcia umowy  

           w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę   najkorzystniejszą  spośród   

           pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i   oceny, chyba że zachodzą przesłanki  

           unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

       4. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w  

           stosunku do oferty Wykonawcy, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących  

           przypadkach i zakresie: 

a) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT 

b) zmiany wykazu pojazdów i sprzętu zawartych w załączniku do umowy w przypadku zmiany organizacji 

zakupów u Zamawiającego 
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XXVII. Wzór umowy 

           Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający zawrze umowę na  

           warunkach określonych w SIWZ oraz wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji  

           istotnych  warunków zamówienia. 

 

XXVIII. Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły  

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy. 

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. 

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. 

       4.  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

           1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

           2) wykluczenia odwołującego z postępowania, 

           3) odrzucenia oferty odwołującego, 

           4) opisu przedmiotu zamówienia 

           5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

       5.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się  

            niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  

            wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

       6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie papierowe  albo w postaci   

            elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem   

            elektronicznym. 

       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 upływu  terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji  

   elektronicznej. 

        8.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego  

    stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5   

    ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały  przesłane w inny sposób. 

         9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji  istotnych  

   warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie      

   Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na stronie internetowej. 

       10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym  

   powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach     
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   stanowiących podstawę jego wniesienia. 

       11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o  

   niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub    

   zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie  ustawy, na które nie przysługuje   

   odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

       12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje  

    czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej  

    czynności. 

       13.  Na czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem  art. 180  

              ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXIX.  Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani Daniel Koguciuk, kontakt: 

adres e-mail  daniel.koguciuk@cbi24.pl, telefon kontaktowy  570835991/ *; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zarządu Dróg 
Powiatowych w Staszowie w 2020 r nr: S3.261.17.2019  ,  prowadzonym w trybie nieograniczonym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
 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; 

 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;   

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

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 ***;   

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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 ROD 
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XXX. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

 

1) Załącznik nr 1  - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków   
udziału w postępowaniu.  

  2)  Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy.      

  3)  Załącznik nr 3  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.   

  4)  Załącznik nr 4  - Wzór umowy .       

 

 

 

Sporządziła Komisja Przetargowa w składzie: 
 

 

1. Przewodniczący Komisji: ...................... 

 

2. Sekretarz  Komisji:  .................... 

.. 

3. Członek  Komisji:  ...................... 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  Staszów, dnia  22.11.2019 r.     
                                                                                                           

 

                                                                            Zatwierdził: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DYREKTOR 

Zarządu Dróg Powiatowych 

W Staszowie 

 

 

inż. Mirosław Bernyś 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

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

Pieczęć adresowa wykonawcy 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

składane na podstawie art. 25a ust.1 (składane wraz z ofertą) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( dalej jako:  ustawa Pzp),  

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dot. realizacji zadania pn: 

 

„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2020 r.” 
                                                         (przedmiot zamówienia) 
 
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie,   ul.  Drogowców 4,   28-200 Staszów 

(nazwa Zamawiającego) 
 

w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam(y), że: 

I. 
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 
 

2. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się: 

12)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

13)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. 

zm.89)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 
i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  
1997 r. –Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania  
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium   Rzeczypospolitej 

 Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
14)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
15)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

16)  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
17)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
18)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
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pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu; 

20)  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

21)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 
933); 

22)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 
23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 

3. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 
1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

            Postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację  

            jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia   
           15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260)    

            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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

Ad. 2 i 3 Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w 
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
2)  w przypadkach, o których mowa: 
a)  w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została  
skazana  za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 
b)  w art. 24 ust. 1 pkt 15, 
c)  w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia 
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
3)  w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
4)  w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5)  w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 

II. Self – cleaning (jeżeli dotyczy) 
Oświadczam (y), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

……….ustawy Pzp*. Jednocześnie oświadczam (y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
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……………………………………………………………………………………………………………….............................. 

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

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

* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
 
III. Informuję, iż dokumenty o których mowa w części XIII ust. 5 ) SIWZ *) są dostępne w formie elektronicznej w 

ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy): 

..................................................................................................................................................... 
( podać rodzaj dokumentu i adres strony internetowej) 
 
*) lub części XIII ust. 6 pkt 1), 2) SIWZ - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej 
 
IV. Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 
.................................................                                              ………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                                     Podpis  i pieczęć imienna osoby -  osób   
                                                                                                        upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 

Uwaga: 
Niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (np. każdy z konsorcjantów, każdy ze wspólników spółki cywilnej) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

Zarząd Dróg Powiatowych 
         w Staszowie 

         ul. Drogowców 4 
         28-200 Staszów 

 

 

OFERTA (WZÓR) 
 

 
NAZWA  DOSTAWCY: 

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

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

 

ADRES   DOSTAWCY:……………………………………………………………………………...................................... 
NIP  DOSTAWCY:  ......................................................REGON   DOSTAWCY: ................................. 

NR FAX: ...................................................................... NR TEL..................................................... 
E-MAIL:......................................................................................................................................... 

 
 

Nawiązując  do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym 

oferujemy wykonanie zadania pn: ”Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w 
Staszowie w 2020 r” o zakresie i warunkach określonych w dokumentacji przetargowej  

 
za cenę    brutto:………………zł 

słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

zgodnie z podanymi niżej składnikami: 
 

Lp. Nazwa paliwa Ilość w litrach Cena brutto za 1 l 
obowiązująca na stacji 
Wykonawcy w dniu 
01.10.2018 r. 
18.11.2019 r.   

/bez rabatu 
wyrażona w złotych 
do dwóch miejsc po 

przecinku/ 
 

Wartość brutto  
w zł (iloczyn ceny  
brutto  za  1 l  i 
wskazanej przez 
Zamawiającego  
ilości) 

 

1. Benzyna bezołowiowa Pb95    2 600   

2. Olej napędowy ON  35 000   

   Cena całkowita    
oferty brutto 

 

 

 -    Dane o których mowa wyżej będą podstawą do oceny ofert w zakresie ustalonych kryteriów  oceny. 
 

 -    Stały rabat wyrażony w procentach ( % )  (do dwóch miejsc po przecinku) od  dziennej ceny  
      zakupu 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 i 1 litra oleju  napędowego wynosi……………..%. 

 

 -    Cena za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 i 1 litra oleju napędowego / bez rabatu/ podanej  w  
      powyższej tabeli stanowi cenę wyliczoną jako średnia arytmetyczna cen detalicznych brutto ze wszystkich 

      stacji Wykonawcy na terenie miasta Staszów obowiązująca na dzień 18.11.2019 r. 
-     niniejsze zamówienie będziemy realizować od dnia 01.01.2020 r do 31.12.2020 r albo do wyczerpania kwoty, 

      którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
-     Stacja paliw przewidziana do realizacji zamówienia położona jest na terenie powiatu  Staszów ( adres stacji  
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      paliw)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1.  Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych przetargiem w zakresie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz projekcie umowy. 

Przy ustaleniu ceny uwzględniono wszystkie koszty mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia. 

 
2. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w wymaganym terminie oraz akceptujemy proponowany 

termin i warunki płatności zawarte w projekcie umowy oraz SIWZ. 

 
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a w szczególności 

warunkami opisu przedmiotu zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń warunki zamówienia określone w 
specyfikacji oraz w projekcie umowy, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postepowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej 

nas z uczestnictwa w postepowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art.24 ust.1 pkt 12-22 i art.24 
ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. W załączeniu przedstawiamy wymagane oświadczenia i dokumenty wynikające ze 

SIWZ potwierdzające powyższe. 
 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę. 
 

6. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia, które będą wykonywane   
      przez następujących podwykonawców: 

            .......................................................................................................................................... 
(część zamówienia) 

            .......................................................................................................................................... 
(nazwa podwykonawcy) 
 

7.  Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  
       zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

       wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
8. Oświadczamy, że będziemy informować Zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia 

i przedstawimy wymagane w umowie dokumenty/ oświadczenia, zgodnie za zapisami zawartymi w umowie 
 

9. Oświadczamy, że  wszystkie oświadczenia i dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki 

stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
 

10. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postepowania, że dane zawarte w przedstawionych 
oświadczeniach i innych dokumentach są prawdziwe i aktualne na dzień złożenia oferty. 

 

11. Inne informacje   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. Oferta wraz z dokumentami zawiera……………………………ponumerowanych stron. 
 

 
     

 

 
 

 
.............................                                                    ................................................................... 
Miejscowość i data                                                                        Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych)   
                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
................................................... 
Pieczęć adresowa wykonawcy 
 
 
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art.24 ust.1 pkt 23, składane przez Wykonawcę na podstawie art.24 ust.11 ustawy Pzp 

(składane terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 
 

NAZWA  WYKONAWCY: ..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
ADRES  WYKONAWCY: ..................................................................................................................................... 
NIP WYKONAWCY:......................................................REGON  WYKONAWCY: .............................................. 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ”Dostawa paliw płynnych dla 
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2020 r” 

 
oświadczam że: 
należę /nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. tj.. z  2015r. poz. 184,1618 i 1634) z wykonawcami, którzy złożyli oferty 
w/w postępowaniu. 
 
 
 
.................................    …………………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                  Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych) 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

* wybrać właściwe 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie oświadczenie 
zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 4  do SIWZ 

 
 

UMOWA    PROJEKT   NR S3.261.17.2019 
 

 

 
na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2020 r. zawarta w 

Staszowie, dnia ………………………………. pomiędzy: 
 

 
Powiatem  Staszowskim  -  Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, z siedzibą przy ul. Drogowców 4,       

28-200 Staszów 

reprezentowanym  przez: 
- Mirosław  Bernyś    -     Dyrektor 

przy kontrasygnacie: 
- Beata Kondek     -     Główny Księgowy 

 

zwanym  dalej „Zamawiającym”, 
a; 

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

 
NIP : …………………………………….   KRS : ……………………………………………………………………… 

 

reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................ 
zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 10 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2017r. Poz. 1579 ) strony zawierają umowę następującej treści: 
 

I. Przedmiot umowy 
§ 1 

 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy ok. 2 600 litrów  benzyny  

bezołowiowej Pb 95 i  35 000 litrów  oleju napędowego  do pojazdów i sprzętu poprzez wydanie kart 

paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy. 

2. Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. 

Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w 

przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma 

obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia 

przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie miała charakter doraźnych tankowań do zbiorników pojazdów i 

sprzętu  lub kanistrów ( dotyczy drobnego sprzętu)  przez posiadacza karty wystawionej na samochód i 

sprzęt służbowy będący w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. Każdorazowe wydanie 

paliwa potwierdzane będzie wydrukiem z terminala zawierającym następujące dane: data, ilość i wartość  

paliwa, rodzaj tankowanego paliwa,  nr rej, pojazdu lub nazwę sprzętu. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej jedną  stację  paliwową położoną na terenie miasta  

Staszów zlokalizowaną (adres stacji paliw) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Stacje paliw Wykonawcy  muszą być czynne całodobowo we wszystkie dni miesiąca  oraz zaopatrzone w 

system monitoringu. 

6. Szczegółowy wykaz pojazdów i sprzętu  posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do  

podpisanej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów i sprzętu poprzez 

zmianę załącznika do umowy. 

7. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn.9  

października  2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r, poz.1680) oraz 

odpowiadać Polskim Normom. 

      8.   Wykonawca wyda Zamawiającemu płatnicze karty paliwowe według następujących zasad: 

            8.1   Wykonawca wyda Zamawiającemu  7 szt. kart paliwowych przypisanych do  poszczególnych  

             pojazdów Zamawiającego po 1 sztuce dla każdego  pojazdu oraz 17  sztuk kart paliwowych   

             przypisanych do poszczególnych sprzętów Zamawiającego  wymienionych w wykazie  stanowiącym  

             Załącznik nr 1 do umowy.  

             8.2   Karty paliwowe, zabezpieczone kodem PIN umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw  

              na wskazanych w Załączniku nr  ….do niniejszej umowy stacjach paliw, zostaną wydane  

              Zamawiającemu  w dniu podpisania umowy albo niezwłocznie po jej podpisaniu jednak nie później  

              niż 15 (piętnastego) dnia od dnia doręczenia wybranemu Wykonawcy  prawidłowo  wypełnionego – 

              według wzoru Wykonawcy - wniosku Zamawiającego o  przygotowanie i  wydanie płatniczych kart  

              paliwowych pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę  na rzecz  Zamawiającego  kary umownej za  

              nienależyte wykonanie  zobowiązania w wysokości określonej w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy. 

              8.3   Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego pojazdu i sprzętu służbowego  

               Zamawiającego nie pobiera się opłaty. 

              8.4  Zamawiający  jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy każdy przypadek kradzieży, zaginięcia lub   

              zniszczenia karty paliwowej. Zgłoszenie takie będzie dokonywane pisemnie, faxem lub  e-mailem i  

               będzie zawierało: 

               a) numer utraconej lub zniszczonej karty, 

               b) typ karty, 

               c) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu, 

               d) nazwę Zamawiającego 

              8.5   Zamawiający  dopuszcza możliwość dokonywania samodzielnej blokady kart poprzez 

               Indywidualnie dedykowaną stronę internetową, aktywną 24 godziny na dobę w każdym  z siedmiu  

               dni tygodnia, do której dostęp Wykonawca  przekaże Zamawiającemu  w   ramach  wynagrodzenia  

               całkowitego przewidzianego umową, lub możliwość blokady kart  przez Wykonawcę  na telefoniczne  

               zgłoszenie Zamawiającego pod  wskazany przez Wykonawcę  nr  telefonu. 

              8.6  Wykonawca jest zobowiązany do zablokowania utraconej lub zniszczonej karty  paliwowej   w  

               ciągu 12 h od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 

               8.7  Wykonawca wyda duplikat lub dokona wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie   

               później jednak niż w terminie do 15 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w  pkt.   8.2. 

               Opłata za wydanie duplikatu lub nowej karty zostanie naliczona zgodnie z ogólnymi warunkami  

                handlowymi obowiązującymi u Wykonawcy, będącymi Załącznikiem nr….    do  niniejszej umowy. 

               8.8  Na wniosek Zamawiającego , Wykonawca odpłatnie wyda Zamawiającemu  bezgotówkowe  

                płatnicze karty paliwowe do nowo zakupionych pojazdów służbowych Zamawiającego  w terminie  

                do 15 dni od daty złożenia stosownego wniosku. Opłata za wydanie nowej karty do nowo  

                zakupionych pojazdów i sprzętu  zostanie naliczona zgodnie z ogólne warunkami handlowymi   

                obowiązującymi u Wykonawcy, będącymi Załącznikiem    nr….. do niniejszej umowy. 

               8.9   Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia  ponosi   

                Wykonawca.     

         9.   W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu ceny stosowane  dla   

               wszystkich odbiorców na dzień tankowania paliwa, nie wyższe niż ceny zamieszczane na dystrybutorach  
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               w danym punkcie sprzedaży paliw Wykonawcy. 

 

II. Termin realizacji umowy 
§ 2 

 

Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r. lub do 

wyczerpania kwoty, którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

III. Wynagrodzenie 
§ 3 

 
1. Wykonawca zapewnia stały  rabat wyrażony w procentach ( % )  (do dwóch miejsc po przecinku) od  

                 dziennej ceny  zakupu  1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 i 1 litra oleju  napędowego , niezmienny  

                 w okresie obowiązywania umowy w wysokości ………..%. 

2. Całkowita wartość niniejszej umowy nie przekroczy kwoty ……………………………    zł/brutto  

                 (słownie:………………………………….................................................................................). 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, obliczone za faktyczną  ilość 

pobranego paliwa w danym punkcie sprzedaży w chwili zakupu paliwa pomniejszonej o stały  

                 rabat, o którym mowa w ust.1. 

4. Zmiana ceny jednostkowej paliwa spowodowana zmianą ceny przez producenta benzyny bezołowiowej 

Pb 95 i oleju napędowego nie wymaga konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

5. Akceptacją zmiany ceny dziennej sprzedaży paliwa przez Zamawiającego będzie zatwierdzanie faktur  

do zapłaty. 

 

IV. Warunki płatności 

§ 4 
 

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura zbiorcza wraz z dołączonym 

wykazem sprzedanego paliwa, określającego specyfikację dokonanych transakcji  bezgotówkowych   

przez Zamawiającego zawierający co najmniej następujące dane: 

                a) rodzaj zakupionego paliwa, 

                b) datę i miejsce tankowania, 

                c) ilość i cenę zakupionego paliwa, 

                d) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu  

                wystawioną  2 razy w miesiącu za miesiąc  poprzedni za następujące okresy rozliczeniowe:  

                       1)    od 1 do 15 dnia danego miesiąca, 

       2)    od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca. 

 

2.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu  fakturę VAT wystawioną na:  

       NABYWCA: 

         Powiat Staszowski  NIP  8661709857 

         ul. Józefa Piłsudskiego 7;   28-200 Staszów 

         ODBIORCA: 

         Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie 

          ul. Drogowców 4;  28-200 Staszów 

 

3.  Należność dla Wykonawcy będzie wypłacona przelewem na rachunek bankowy podany przez  

 Wykonawcę w fakturze. 

4.  Zapłata na rzecz Wykonawcy będzie następować przelewem na konto wskazane w ust. 3 w  ciągu 14  

 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT, z zastrzeżeniem, że  Wykonawca   

 zobowiązany jest do dostarczenia faktury na co najmniej 7 dni przed tak  określonym  terminem. W   
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 przypadku nie zachowania terminu dostarczenia faktury VAT, termin  płatności wskazany na fakturze  

 zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,  o czym Wykonawca zostanie powiadomiony 

                 pisemnie lub faksem albo drogą elektroniczną. 

5.  Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży  paliwa  

 na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 

          6.    Za dzień sprzedaży strony ustalają ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

 

V. Kary umowne 

§ 5 
  

1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  w postaci kar 

       umownych płatnych przez Wykonawcę: 

1) za każdorazową, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niemożność  zakupu 

     paliwa wskazanego w umowie w wysokości ustalonej ryczałtowo t.j. 50,00 zł brutto  (słownie:   

     pięćdziesiąt złotych) na podstawie odrębnej noty księgowej. Zamawiający poinformuje  Wykonawcę  

     pisemnie tj. wskaże okoliczności niemożności zatankowania, potwierdzone podpisem pracownika  

     stacji paliw, na której nie doszło do prawidłowej realizacji umowy. W przypadku  odmowy podpisu  

     pracownika stacji paliw albo w przypadku innej niemożności uzyskania tego podpisu, wystarczającą  

     będzie notatka służbowa sporządzona przez kierowcę Zamawiającego z informacją o odmowie  

     podpisu pracownika stacji paliw albo innej niemożności uzyskania tego  podpisu. Za brak   

     możliwości tankowania paliwa nie uznaje się w remontu stacji paliw, awarii,  przyjęcia paliwa na  

    stację paliw. 

2) w przypadku zaniechania przez Wykonawcę lub Zamawiającego wykonywania obowiązków    

umownych z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 2000,00 zł. brutto. 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po  stronie  

Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 10% od niezrealizowanej 

wartości  zamówienia . 

2.  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po   

       stronie Zamawiającego w wysokości 10%  od niezrealizowanej części zamówienia. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącenia z kwot za zakupione paliwo wskazanych 

                 w otrzymanych przez Zamawiającego  fakturach, sum pieniężnych wynikających z naliczonych 

                 zgodnie z umową kar umownych na podstawie odrębnych not księgowych. 

4.  Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z  

  przepisów ustawy Kodeks cywilny, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 

 

VI. Zmiana umowy 
§ 6 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki 
podatku VAT. 

           3.   Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej i zgody obu stron  
 pod rygorem nieważności takich zmian i wymagają sporządzenia  odpowiedniego aneksu do umowy.   

 Zmiany nie mogą dotyczyć podwyższenia  wynagrodzenia i przedłużenia terminu wykonania umowy. 

 
 

VII. Postanowienia końcowe. 
§ 7 
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1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

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

2. Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw,  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej  i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1853). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie  

statusu prawnego firmy, a w szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego czy 

układowego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych /tekst  jednolity Dz.U. z 2017 

roku, poz. 1579. 

 5.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla   każdej ze  

      stron. 

 

§ 8 
 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Wykaz pojazdów i sprzętu służbowego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 

2) Wykaz firmowych stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Staszów 

3) Ogólne warunki handlowe obowiązujące u Wykonawcy. 

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

5) Oferta Wykonawcy 

 

 
 

 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik  do umowy  

 
Wykaz pojazdów i sprzętu  służbowego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Lp. Nazwa samochodu lub sprzętu 
Numer 

rejestracyjny 
Paliwo 

1. 
 

Samochód cięż. Dukato  2,3J TD TSZ  53AP 
 

ON 

 2. Samochód specjalny odśnieżacz 

wirnikowy Ził D-902 

    TSZ V 217 ON 

Pb95 
 

 

3. Samochód specjalny Odśnieżacz 
wirnikowy Zis D-470 

KIB  143J 
 

ON 
 

4. 

 

Samochód cięż. KAMAZ TSZ05175 ON 

5. 

 

Samochód cięż. FORD TRANSIT    TSZ 28885 ON 

6. Samochód osobowy 
DACIA  DUSTER 

TSZ 18710 Pb95 

7. 

 

Samochód osobowy VOLKSWAGEN  

PASSAT  

TSZ33757 

   

ON 

8. 

 

Ciągnik roln. Lamborghini R4.110 TSZ 85XP 

 

ON 

 

9. Ciągnik roln. JOHN DERRE   TSZ 0874P ON 

10. Koparko-ładowarka CASE 580SR        - ON 

 

11. Pilarka spal. ECHO CS-260 TES/25RC        - Pb95 

12. Pilarka spal. ECHO  PPT-265ES 

( na wysięgniku) 

       - Pb95 

13. Pilarka spal .ECHO CS-450/38RV         - Pb95 

14. Piła spal. HQV 357XP        - Pb95 

15. Piła spal. STIHL MS 201        - Pb95 

16 Wykaszarka spal.FS400         - Pb95 

17. Wykaszarka FS400          - Pb95 

18. 

 

Rozdrabniacz gałęzi SKORPION 120 

SD 

    TSZ P 161    

 

ON 

19. Zagęszczarka LF100  
- 

Pb95 

20. Przecinarka NORTON 

C-160 

- Benzyna 

21. Piaskarka P-1 - ON 

22. Agregat prądotwórczy  AP580 BTS - Pb95 

23 Wiertnica spal .BBA520  MAKITA - Pb95 

24. Dmuchawa plecakowa 580BTS - Pb95 


