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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwo Cospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
ul. D4browskiego 2
59-100 Polkowice

www.pgm-polkowice.com.pl
e-mail:

pgm@pgm-polkowice.com.pl

oglasza postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu n ieogran iczonego o waftoSci
szacunkowej ponizej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. ll ust. 8 ustawy Prawo
zamowieh publicznych, prowadzone przez Dzial Inwestycji w oparciu o przepisy ustawy zdnia29 stycznia 2004
r. Prawo zamdwien publicznych na realizacjg zadania p.n.:

,,Dostawa paliw plynnych oraz dodatku do oleju
napqdowego AdBlue."

Zatwierdzil, dnia: 30.1 1.2020 r.

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO

INFORMACJE UZUPELNIAJ{CE:
l. IlekroC w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowane jest pojgcie ,,ustawa" bez blizszego

okreSlenia, o jak4 ustawg chodzi, dotyczy ono usta\{y z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (Dz. U. z20l5 poz.2164 ji. ze zm.22016 poz. 1250. 1265. 83 | . 996. 1020).

2. W zakresic nieuregulowanym niniejszq Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanq dalej
,,SIWZ", zastosowanie maj4 przepisy ustawy Pzp.

3. Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq sig dokladnie z tre5ciq niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych infornracji idokument6w. oraz przedlo2enia ofe(y
nie odpowiadajqcej wymaganiom okre6lonym przez Zamawiajqcego.

4. Wykonawcq moze byi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajqca
osobowosci pmwnej oraz podmioty te wystQpujqce wspdlnie. Wykonawcy wystgpujqcy wsp6lnie ponoszq
solidamq odpowiedzialnoSC za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie zamOwienia.

5. Koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznai sig z calo6ci4 SIWZ, ktdra sklada sig z nastEpuj4cych rozdzial6w:
A. Informacje dla Wykonawcy,
B. Formularz oferlowy wraz z zal4cznikiem: ,,OSwiadczen ia Wykonawcy".

WZORY dokument6w:
-,,Wykaz zamowie6 pofwierdzaj4cych spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu",
-,,Wykaz stacj i paliw na potwierdzenie spelnienia warunku technicznego"

Zobowi4zanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zamowienia
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C.

,,OSwiadczen ie dotycz4ce grupy



ROZDZIAL A - informacie dla Wykonawcv

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Okreilenie zamltwienia wg CPV:
09.10.00.00- | - Paliwa
09. 13.2 I .00-4 - Benzyna bezolowiowa
09. 13.40.00-7 - Oleje napgdowe

Opis orzedm iotu zam6wienia:
I. Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na dostawl paliwa:

a) olej napgdowy (ON) ok. 80 000 litt'w 12lata
b) benzyna bezolowiowa (Pb 95) ok. 3000 litr6w 2 lata
c) dodatek do oleju napgdowego ( Adblue ) ok. 4000 litr6w w pojemnikach o pojemnoSci l8 litrdw/2 lata

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zm niejszenia lub zwiEkszenia zakresu rzeczowego zam6wienia

ll. Uwagi zamawiajqc€go:
l. Paliwa bgdqce przedmiotem zam6wienia nrusz4 spelniad normy obowi4zuj4ce w Polsce zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Cospodarki z dnia 9 paZdziernika 2015 r. w sprawie wymagah jakodciowych dla
paliw ciektych (Dz. U. z 23 paadziernika 20 l5 roku, poz. 1680).

2. Dodatek do oleju napgdowego AdBlue musi spelniai wymagania techniczne, zgodnie z l)lN 70070 i ISO 224l.

3. Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwoSi uzywania kan paliwowych do ewidencji realizowanych dostaw pod
nastgpujqcymi warunkami:
a) kany zostan4 wydane bezplatnie w iloSci wedlug listy dostarczonej przezZamawiajqcego,
b) na kang bgdzie moZna zakupiC tylko paliwa bgdqce przedmiotem umowy:
c) karta bgdzie przypisana do konkretnego pojazdu lub sprzgtu;
d) karta bgdzie rejestrowad:
- data iczas przeprowadzenia transakcji,
- rodzaj zakupionego paliwa,
- iloSi zakupionego paliwa,
- adres stacji paliw, na kt6rej dokonano zakupu.
e) karta musi by6 zabezpieczona kodem dostgpu i umozliwiai zablokowanie w przypadku kradzie2y lub
nieuprawnionego uZytkownika,
f) Dostawca zapewni dostgp do strony internetowej umo2liwiajqcej wglqd i drukowanie raportow z danych
zawadych na ka(ach.
g) w przypadku zgubienia lub kradziezy kany paliwowe.j, Dostawca po telelonicznym lub pisemnym zgloszeniu
tego faktu przez Zamawiajqcego dokona natychm iastowego zablokowania karty paliwowej (zgloszenie uwa2a sig
za dokonane w momencie gdy doszlo do polqczenia ze wskazanym przez DostawcA numerem telefonicznym,
czynnym calq dobg 7 dni w tygodniu, Iub prawidlowo nadano informacjE pisemnq faksem)
h) od momentu dokonania zgloszenia o zaginiqciu lub kradzieLy karty paliwowej przez Zamawiajqcego, za
uzycie karty przez osoby nieuprawnione oraz wynikle z tego tytulu szkody obciq2ony zostanie Dostawca,
i) w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzie2y karty Dostawca wyda duplikat karty nie p6Zniej jak l4 dni
kalendarzowych od dafy zgloszenia,
j) w przypadku zgubienia lub kradzie2y karty paliwowej z kaZdq wydanq kartg Zanawiaj1cy poniesie oplatQ
w wysokoSci obowi4zujEccj w dniu wydania karty paliwowej wg taryfy Dostawcy,
k) w przypadku zakupu nowego pojazdu przez Zanawiajqcego, karta paliwowa zostanie do nowego pojazdu
wydana na koszt Dostawcy,
l) karty paliwowe zostanq wydane wedlug Iisty dostarczonej przez Zamawiaj4cego, gdzie okre$lono: ilosci kart,
oznaczenie kart do danego pojazdu lub sprzgtu oraz rodzaj paliwa, kt6re moZna na danq karg zakupii.
l) w przypadku braku rnoZliwo$ci zarejestrowania transakcji zakupu na karcie paliwowej (np. kradzie2.
uszkodzenie, zgubienie lub niesprawnoSC t€chniczna karty) rozliczenie bgdzie si9 odbywad na podstawie raponu
sporzqdzonego wg zasadjak dla rozliczei bez uZycia karty paliwowej.

,1. Cena jakq Zamawiajilcy zaplaci za zakup paliwa, ustalona bgdzie na podstawie iloSci rzeczywiScie
zatankowanego paliwa oraz ceny hurtowej I litra paliwa, wySwietlonej na stronie internetowej ratinerii
(okreSlonej przez Dostawcq w formularzu ofertowym), obowi4zuj4cej w dniu tankowania, powigkszonej o stalq
marzQ Dostawcy wyrazonE w procentach i pornnic.jszon4 o okreslonq kwotg rabatu dla Zamawiaj4cego
wYrazoneso w PLN.



5, Cenajak4 ZamawiajEcy zaplaci za dodatek do oleju napgdowego AdBlue ustalona bEdzie na podstawie iloSci
rzeczywi$cie pobranego dodatku oraz ceny za I lift AdBlue okreslonej przez DostawcQ w formularzu ot'€rtowym.
Cena dodatku AdBluejest stala przez caly okres trwania umowy.
6. Rozliczenie zakup6w dokonanych w ramach umowy bgdzie realizowane na podstawie raportu tankowai,
zal4czonego do wystawionej faktury .Rapoft tankowafr zalqczony do faktury musi zawieraC chronologicznie:
a) datg przeprowadzonej transakcji,
b) nr rejestracyjny pojazdu
c) nazwisko osoby pobieraj4cej paliwo orazjego podpis - w przypadku nieuzywania kan paliwowych,
d) numer karty paliwowej - w prrypadku urywania kart paliwowych,
e) rodzaj iiloSC zakupionego paliwa,
l) adres stacji paliw, na kt6rej dokonano zakupu.
T.Wymagana jest mozliwosi pozyskiwania od Dostawcy paliw danych dorycz4cych transakcji paliwowych w
fbrmie pliku. w uzgodnionym formacie oraz w uzgodnionych interwalach czasowych (ednak nie rzadziej niz
dwa razy w miesi4cu). Minimalny zakres wymaganych danych w pliku to: data transakcji, nr rejestracyjny
pojazdu, ilo$C zatankowanego paliwa, rodzaj zatankowanego paliwa, miejsce tankowania, godzina tankowania.
S.Docelowo, rozwi4zaniem oczekiwanym jest umoZliwienie automatycznego pobierania danych o kt6rych mowa
w punkcie powy|eJ popzez interfejs (webservice) pomigdzy eksploatowanym systemem flotowym u

Zamawiaj4cego a platfomE informafyczn4 Dostawcy paliw.
9. Rozliczenie za faktycznie zakupione paliwo bgdzie siE odbywaC dwa razy w miesi4cu za okres od l-15 iod
l6- do ostatn iego dn ia m iesi4ca na podstawie transakcj i dokonanych w danym okresie rozliczeniowym.
10. Paliwa bgdq zamawiane sukcesywnre.
I l. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zbadania paliwa w akredytowanym laboratorium.
12. W przypadku stwierdzenia, iz badana probka paliwa nie spelnia norm, wszelkie koszty badania oraz szkody
powstale z powodu zlej jakoSci paliwa ponosi Dostawca. W przypadku, gdy badana pr6bka paliwa bgdzie
spelniaC wszelkie normy, koszty za badanie pr6bki paliwa poniesie Zamawiajqcy.
13. Dostawca zobowi4zany bgdzie do przedstawienia dokument6w i 6wiadectwa jakoSci dostarczanych paliw na
kazde 2y czenie Zamawiaj4cego.
14. Dostawca musi dysponowai przynajmniej jednq, otwart4 calodobowo, stacj4 paliw na terenie miasta
Polkowice.
15. Zakupu paliwa mozna dokonywaC na wszystkich stacjach paliw Dostawcy w Polsce.
16. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy.
17. Dostawcy nie b9d4 przyslugiwaly zadne roszczenia z tytulu nie zrealizowania calkowitej wartoSci umownej
okre5lonej w $ 4 ust. 2. wzoru umowy

Wymogi fbrmalne:
L Wykonawca zobowi4zany jest zrealizowad zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy stanowiqcym integralnq czg(C niniejszej SIWZ.
2, Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofen czgSciowych.
3, Zamawiajqcy nie przeu iduje zawarcia umowy ramowej,
4, Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSd udzielenia zam6wief na dodatkolve dostawy, o kt6rych mowa w

art. 67 ust. I pkt 7, ; kt6rych celem jest czgsciowa wymiana dostarczonych produktdw lub instalacji
albo zwigkszenie biezqcych dostaw lub instalacji albo zwigkszenie biezqcych dostaw lub rozbudowa
istniejqcych instalacji , jezeli zmiana wykonawcy zobowiqzywalaby zamawiajqcego do nabywania
material6w o innych wlasciwosciach technicznych , co powodowaloby niekompatybilno(d technicznq
lub nieproporcjonalnie du2e trudnoSci techniczne w uZytkowaniu i utrzymaniu tych produktriw lub
instalacji, kt6rych zakres stanowid bgdzie nie wigcej niZ 209lo wartosci zamdwienia podsaawowego
Powy2sze zamdwienie udzi€lan€ bgdzie moglo byd w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia
podstawowego, dotychczasowem u wykonawcy .

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofen wariantowych.
6. Zantawiajqcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Wykonawc6w w postgpowaniu.
9. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
10. Zarnawiajqcy nie przewiduje zebrania wykonawcdw.



II. WYMACANY TERMIN WYKONANIA WIENIA,

Wymagany termin realizacji zam6wienia - rozpoczgcie od dnia 01.01.2021 r.

Zakohczenie do dnia 31.12.2022 roku.

lub do wyczerpania Srodkow finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamdwienia.

III. WARUNKI UDZIALU W WANIU.

L

2.

3.

5,

3.

4.

O udzielenie zamdwienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy:
l) nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy; Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenra

wykonawcy na podstawie an.24 ust. 5 ustawy;

2) spelniajq warunki udzialu w postfpowariu dotyczqce:

A. zdolnosci techricznej lub zawodow€j. wykonawca spelni warunek jezeli wyka2e:

- nalezytq realizacjg w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofen, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - to w tym okresie :

co najmniej jedno zam6wienia na dostawg paliwa o lqcznej wartosci min 150.000 zl brutto
- dysponowanie przynajmniej jednq, otwartq calodobowo, stacj4 paliw na terenie miasta Polkowice.

W przypedku Wykonawcdw wsp6lnie ubiegajqcych sil o udzielenie zam6wienia warunki, o ktdrych mowa
w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostanq spelnione wylqczn ie j ereli:

-co najmniej jeden z nich wykaze realizacjg co najmniej jednego zamdwienia na dostawg paliwa o
l4cznej wartoSci min 150.000 zl brutto

- dysponowanie przynajmniej jednq, otwartq calodobowo, stacjq paliw na terenie miasta Polkowice

Zamawiajqcy moZe, na kaZdym etapie postgpowania, xznae, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolno6ci, jeaeli zaangaZowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze miec negatywny wplyw na realizacjg zam6wienia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa w rozdz. lll. 1.2) lit. A
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia. polegai na
zdolnoSciach technicznych lub zawodowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego
lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych,

Zamawiaj4cy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa powyzej wystqpi wyl4cznie w
przypadku kiedy:

l) Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacjiinnych podmiotdw udowodni zamawiaj4cemu, ze

realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno$ci
przedstawiajqc zobowiqzanie rych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na
p otrzeby realizacli zamow ien ia.

2) Zamawiajqcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalaj4 na wykazanie przez wykonawcg spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
oraz zbada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w an. 24
ust. l.

Do oferty Wykonawca zobligowany jest alQczyd:
Do ofeny kazdy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzierl skladania ofen OSwiadczenie w zakresie
wskazanym w zalqczniku do Formularza Ofenowego. Informacje zawarte w oSwiadczeniu bgdq
stanowii wstgpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu r
post9powanru.
W przypadku wspdlnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawcow, oSwiadczenie o ktdrym mowa
powyzej sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zamowienie. Oiwiadczenie to ma
potwierdzaC spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym
kazdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowanru.
Zamawiajqcy ZEda, aby wykonawca, kt6ry zamierza powierzyC wykonanie czpdci zam6wienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postgpowaniu zamieScil informacie o nodwvkonawcach w oSwiadczeniu. o kt6rvm mowa w rozdz, IV,
okt I ninieiszei SIWZ.

Wykonawca. ktory powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

IV. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKU UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA



podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunkow udzialu
w postgpowaniu zamieszcza informacie o tvch oodmiotach w oswiadczeniu. o ktdrvm mowa w rozda
IV. pkt I ninieiszei SIWZ.

5. Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladajqcej ofertg, podpisane przez osobg upowaznionq do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika.

6. W przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie, do ot'erty musi byC dolqczony
dokument ustanawiajqcy przez Wykonawc6w chc4cych startowaC wsp6lnie wsp6lnego pelnomocnika.

ll. Po otwarciu ofert:
l. Zamawtajqcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyzej

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym! nie krdtszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlo2enia
nastgpujqcych oSwiadczei lub dokument6w:
a) wykazu dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczei okresowych lub ci4glych r6wniez

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt'rych
dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal4czeniem dowodow okre6laj4cych czy te dostawy lub
uslugi zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq

referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub uslugi byly
wykonywane, a w przypadku Swiadczerl okresowych lub ci4glych s4 wykonywane, a Jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych
dokumentdw o6wiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych nadal
wykonywanych referencje b4d2 inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny
byi wydane nie wcze5niej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania oferl albo wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;

b) wykaz stacji paliw na potwierdzenie spelnienia warunku technicznego;
c) zobowi4zanie innych podrniot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbEdnych zasobow na

potrzeby realizacli zzm6wienia, w sytuacji okredlonej w art. 22a ustawy;

2. Wykonawca niejest obowi4zany do zlozenia oswiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci. o
kt6rych mowa w art. 25 ust. I pkt I i 3, jezeli zamawia.i4cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego wykonawcy lub moZe je uzyskaC za pomoc4 bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w
szczegolnoSci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o inforrnatyzacji
dzialalnodci podm iot6w realizujqcych zad. publiczne (Dz. U. 22014 r. poz. | | l4 oraz 22016 r. poz. 352].

W takim przypadku wykonawca zobowi4zany jest wskazai dostQpnoSi oSwiadczei lub dokunrent6w w
fbrmie elektronicznej pod okre6lonymi adresami intemetowymi og6lnodostgpnych i bezplatnych baz
danych. Wdwczas Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcA
oSwiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania orzez wvkonawcg oswiadczeh lub dokumentow, kt6re znajdujq sig w posiadaniu
zamawiaj4cego, w szczeg6lno3ci o5wiadczeri lub dokument6w przechowywanych przez zamawiajEcego
zgodnie z art. 97 ust. I ustawy, zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w an,25
ust. I pkt I i 3 ustawy, korrysta z posiadanych oswiadczeh lub dokument6w, o ile s4 one aktualne.

3. Wvkonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetolvei Zamawiaiacego
informacii. o kt6rei mowa w art. 86 ust. 5 lstawv PzD. Drzekaie zamawiaiacemu oswiadczenie o
przvnaleZnosci lub braku Drzvnal€znosci do tei samei eruDv kapitalowei. o kt6rei mowa w art. 24
ust. I nkt 23 ustawv Pzp. Wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia. wvkonawca mo2e orzedstawid dowodv.
ie powiazania z innym wvkonawca nie Drowadza do zakl6cenia konkurencii w Dostepowaniu o
udzielenie zam6wienia.

UWACA !

OSwiadczenie (o tredci zgodnej ze wzorem) zlozone wraz z ofertq pzetargowq przed terminem otwarcia
of'ert nie bgdzie uznane, poniewa2 Wykonawca skladaj4c ofertg nie ma informacji o Wykonawcach, ktorzy
zloZyli odrgbne ofeny w przedmiotowym postgpowaniu.
W przypadku wplynigcia tylkojednej oferty w ramach niniejszego postepowania zlozenie w/w
o5wiadczenia nie jest wymagane.

4. JeZeli wykonawca nie zIo4 oswiadczenia, o kt6rynr mowa w rczdz. lV.l. niniejszej SIWZ, oiwiadczen
lub dokumentow potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp. lub
innych dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, o5wiadczenia lub dokumenty sq

niekornpletne, zawierajE blgdy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwoSci, zamawiajqcy wezwie
do ich zlo2enia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo2enra
ofena Wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

5. Je2eli wykonawca nie zlo2yl wymaganych petnomocnictw albo zlo2yl wadliwe pe.lnomocnictwa.
zamawiajqcy wzywa do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zloZenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby unie\.va2nienie postgpowania.



lll.Zamawiajqcy nie zqda od Wykonawcy majqcego siedzibQ lub miejsce zamieszania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dokumentdw potwicrdzajqcych nie podleganie wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy Pzp - w postepowaniu nie okreSlono wymogu przedlo2enia dokumentdw w tym
zakresie.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj4 przepisy rozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo|e Zqdal zamawiaj4cy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.22016 t., poz. 1126).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

| . Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia jest wniesienie przed terminem skladanra
ofen wadium w wysoko5ci 7.000 zl (slownie: siedem tysiqcy zlotych).

2. Wadium moze by6 wnoszone wjednej lub kilku nastqpujqcych formach:
- pieniqdzu;
- porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp,6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej, z tym ze

porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 Iistopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (Dz. U.2016, poz.359j.t.).
Wadium wnoszone w formie pienig2nej nale2y wnosiC pggglgyg4q na konto Zamawiajqcego:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085

Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastgpuje z chwi14 uznania Srodk6w pienigznych na w/w
rachunku bankowym Zamawiajqcego, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i

godziny wyznaczonej jako ostateczny terlin skladania ofen).
Wadium wnoszone w innej formie nalei skladad do depozytu w siedzibie Zamawiajqcego tj. ul.

Dqbrowskiego 2 Polkowice, w Kasiewgodz.Tm- lOm oraz w godz. ll00- l5m w kazdy dzieh robocry za

wyj4tkiem soboty (nie p62niej niz do uplywu terminu sktadania ofert).
Zamawiajqcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

l) pienigznej dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostal zal4czony do oferty;
2) innej niz pieni4dz oryginal dokumentu zostal zlozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie,

lub przedlozony do depozytu zgodnie z pkt. 5.
Z tredci gwarancji/porgczenia winno wynikaC bezwarunkowe, na kazde pisemne zqdanie zgloszone

przez Zamawiaj4cego w terminie zwiqzania ofertq, zobowi4zanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajqcemu
petnej kwoty wadium w okolicmosciach okreslonych w an.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

Ofena wykonawcy, kt6ry nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona.
Okoliczno6ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreSla ustawa Pzp.

4.

6.

3.

5.

'1.

8.

9.

Uwaga!
l. Zgodnie z art.45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieni4dzu wnosi sig p1g9l9yg1g na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiaj4cego. Niedopuszczalne jest wplacanie wadium got6wkq w Kasie Zamawiaj4cego
(wplata got6wkowa nie spelnia wymogu ustawy Prawo zam6wief publicznych - art.45 ust.7.)

Zantawiaiacy zatrzvmuje wadium wraz z odsetkami. je2eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie. o ktorym
mowa w an. 26 ust. 3 i 3a. z przvczyn lezacych po je{:o stronie. nie zlo4ll oswiadczei lub dokument6w
ootwierdzajqcych okolicznosci. o ktorych mowa w an, 25 ust. l. oswiadczenia. o kt6rym mowa w an. 25a usl. l.
pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki. o kt6rei mowa w art.87 ust.2 pkt 3. co
spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcgjako najkorzystniejszei.

vl. PRZYGOTOWANIA OFERTY

l. Ofeng naleZy wykonai w jgzyku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze lub
nieScieralnym atramentem). Oferta, oSwiadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny byi sporzqdzone w
jgzyku polskim. Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na skladanie ofen, oSwiadczeri i dokumentow w jgzyku
innym niz polski. W przypadku, gdy przedkladane dokumenty sporzqdzone s4 w innym jgzyku. naleZy
przedlo2y( je wraz z ich tlumaczeniem na jgzyk polski.

2. Dokuntenty powinny byi sporzqdzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiajqcego zalqcznikami
zamieszczonynri w Rozdziale B niniejszej specylikacji.

3. Odpowiedzi powinny byC udzielone na wszystkie pytania zawarte w Formularzu Ofenowym, jezeli
zabraknie miejsca nalezy dolqczye dodatkowe strony, jezeli pytanie postawione w Formularzu lub w
zalEczniku nie dotyczy Wykonawcy, naleZy wpisaC ,,nie dotyczy".

4. Kazda zapisana strona ofeny oraz wszystkie zalqczniki i o$wiadczenia musz4 byC podpisane, a wszelkie



6.

5.

9.

ll.

dokumenty bqdZ kserokopie uwierzytelnione wlasnorgcznym podpisem przez osoby wskazane w
dokumencie upowazniajqcym do wystgpowania w obrocie prawnym, lub posiadaj4ce pelnomocnictwo (za
podpisanie uznaje sig wlasnorqczny podpis z pieczqtkq).
W przypadku podpisania oferty oraz poSwiadczenia za zgodno$C z oryginatem kopii dokument6w przez
osobg niewymienion4 w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do ofeny
dolqczyi stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie.
OSwiadczenia, o kt6rych mowa w art. 25a ustawy Pzp oraz oSwiadczenia o ktdrych mowa w Rozporzqdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.0'1.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqda( zamawiaj4cy
od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dotycz4ce
wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotycz4ce podwykonawc6w, skladane sE w oryginale.
Dokumenty, o kt6rych mowa w rozporz4dzeniu, inne ni2 oiwiadczenia, o kt6rych mowa w pkt. 6, skladane
sq w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno3i z oryginalem.
Po5wiadczenia za zgodno$C z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolno3ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, ktore kazdego z nich dotyczq.
Zamawiajqcy informuje, i2 zgodnie z aft. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postQpowan iu
o zam6wienie publiczne sq jawne i podlegaj4 udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj4tkiem informacjr
stanowiqcych tajemnicg przedsiQbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6in. zm.), je5li Wykonawca w teminie
skladania ofert zastrzegl, ze nie mog4 one byC udostgpniane i jednoczeSnie wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowi4 tajemn ica przedsigbiorstwa.
Zamawiajqcy zaleca. aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez Wykonawc9
zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiQbiorstwa", lub spigte
(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania. kt6re
informacje stanowiq tajemnica przedsiFbiorstwa oznaczaa bQdzie, Ze wszelkie o$wiadczenia i zaSwiadczenia
skladane w trakcie niniejszego postgpowania sE jawne bez zastzeZeh.
Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowiq tajenlnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowad bgdzie zgodnie z uchwal4 SN z
20 pa2dziernika 2005 (sygn. lll CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zgodnie z przywolanq ustaw4 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione do wiadomo5ci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadaj4ce warto3i gospodarczq, co do ktorych przedsiQbiorca podj4l niezbgdne dzialania w celu
zachowania ich poufno6ci.

'7.

8.

t0.

15.

16.

t'7 .

18.

12. Zamawial4cy informuje, 2e w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie \ry trybie an.90
ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjaSnienia i/lub dowody stanowiC bgdq tajemnica przedsigbiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczantu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bgdzie przyslugiwalo prawo
zastrzezenia ich jako tajemn ica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiaJ4cy uzna za skuteczne
wylqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, jz dane
infonnacje stanowi4 tajemnicQ przedsigbiorstwa.

13. Niedopuszczalne sq wyskrobywania w ofertach, poprawki zas nale2y on6wiC w uwadze zaopatrzoncj
wlasnorgcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaznionej, poprawki cyfr i liczb nalezy pisad
vJy(azamt.

14. Wykonawca ma prawo zlorryC tylko jedn4 ofeng. zawierajqcq jednq, jednoznacznie opisanq propozycjg.
ZloZenie wiEkszej liczby ot'ert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawcq.
TreSi zlozonej oferty musi odpowiadai tre$ci SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Zaleca sig, aby ka2da zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cala oferla wraz z
zalqcznikami byla w trwaly spos6b ze sobE pol4czona.
OferlQ nalezy umiedcii w kopercie, zamknigtej iopieczgtowanej w taki spos6b, aby nie budzilo to zadnych
wqtpliwoSci co do mo2liwoSci ich wcze5niejszego otwarcia lub ujawnienia tredci oferty przez osoby
n ieuoowaZnione.

Ofeng naleZy zlozyi w siedzibie Zamawiaj4cego, w kopercie opatrzonej dopiskiem: ,,OFERTA NA przeiarg
,,Dostawa paliw plynnych oraz dodatku do oleju napgdowego AdBlue."

Wykonawca mo2e wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej olerfy pod
warunkiem, 2e Zamawiaj4cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zlozone wg takich samych zasad, jak
skladana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej nazwq zadania oraz napisem ,,ZMIANA". Koperty
oznaczone,,ZMIANA* zostanq otwane przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a
nastgpnie zostanq dolqczone do ofertr.
Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofen wycofai sig z postgpowania poprzez zloaenie
pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie ,,WYCOFANIE" wraz z podaniem nazwy zadania. Koperry oznakowane w ten sposob bgdq

t9,

20.



otwierane w pierwszej kolejno$ci. Oferty wycoffwane nie bgdq odczytywane i brane pod uwagg w trakcie
dalszego post€powania o udzielenie zam6wienia publicznego.

21. Oferta, kt6rej tresi nie bgdzie odpowiadaC tresci SIWZ, z zastrzf-zer.iem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasnoici i wqtpliwosci dotyczqce treSci
zapis6w w SIWZ nalezy zatem wyjaSniC z Zamawiajqcym przed terminem skladania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale: UDZIELANIE WYJASNIEN. Przepisy ustawy Pzp nie przewidujq negocjacji
warunk6w udzielenia zam6wienia, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

3.

4.
5.

6.

rozpatrywaniu ofercie Wykonawca z Formularzem
kosztorysow4 ceng brutto Cb. Ceng tq nale2y policzy( przy zachowaniu nastgpujqcych zalozeri:

2. Cena ta musi zawierad wszystkie koszly zwiqzane zrealizacjq zadania wynikajqce:
a) z zapis6w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia,
b) z zapis6w umowy,
c) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,
d) z przepis6w obowiqzujqcego prawa,
e) z mozliwych zdarzef losowych zwi4zanych z realizacjq zam6wienia,
f; organizacjq prac, dyspozycyjnodciq, itp.

Cena ta musi zawierad pelny zakres rzeczswy dostawy z niezbgdnymi kosztami, oplatami itp. niezbEdnymi
dfa w.laSciwej realizacji przedmiotu zam6wienia, a takze inne wydatki, koszty i mbowiqzania - bez
mozliwosci wysuwania roszczei w stosunku do Zamawiajqcego.
Waftosi nalezy podaC w zlotych polskich z uwzglgdnieniem podatku VAT.
Cena musi byd: podana i wyliczona w zaokr4gleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokr4glenia -
ponizej 5 nalezy kohc6wkg pomin4C, powy2ej i r6wne 5 nalezy zaokrEgliC w 96rg).
Zgodnie z afi. 90 ust, I pkt l) ustawy Prawo zamdwief publicznych (...) koszty pracy, ktorych wartosd
przyjgto do ustalenia ceny nie mogq byC ni2sze od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 pa2dziemika 2002 r. o
minimafnym wynagrodzeniu za prac7 (Dz. U.22015 r. poz.2008 oraz22016 r. poz. 1265).

VIII, KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wyb6r najkorzystniejszej ofeny zostanie dokonany w oparciu o nastgpujqce kryteria:

l) 60 % - cena brutto oleju napgdowego - obliczona na dzien 03.12.2020 r., wg zal. formularz ofertowy SIWZ
2) 4 % - cena brutto benzyny PB95 - obliczanana dzieh 03.122020 r. roku, wg zal. formularz ofertowy SIWZ
3) 6 % - cena brutto dodatku Adblue - stala cena przez caly okres trwania umowy, wg zal. formularz ofenowy

slwz
4) 30% - termin platnosci od daty wystawienia faktury, wg zal. formularz ofertowy SIWZ

Ad. | . Cena jednostkowa brutto za I litr oleju napgdowego - wg nastQpuj4cego wzoru:

najni2sza oferowana cena jednostkowa brutto
c= x 100 x 60 o/o

badana oferowana cena jednostkowa brutto

Ad. 2. Cena bruno za I litr benzyny PB 95 - wg nast9pujqcego wzoru:

najniZsza oferowana cena jednostkowa brutto

badana oferowana cena iednostkowa brutto
x l00 x 4lo



x 100 x 6Vo
badana oferowana cena jednostkowa brutto

Ad- 4 Warunki platnoSci wg ilo5ci dni:

- rozliczenie nale2no(ci w ciqgu 30 dni od daty wystawienia faktury - 30 pkt.
- rozliczenie nale2noSci w ciqgu 2l dni od daty wystawienia faktury - 0 pkt.

Uwaga
Jeieli W)tkonawca zoproponuje lermin inny ni2 30 luh 2l ttni, lo jego okrla zoslanie odrzucona.
Jeieli Wykonawca nie wpisze liczby dni w iadneJ z pozycji formuhrza oferlob'ego, olwiadczenie bgdzie
polrsktowane na rdwni z otwisdczeniem o zaofenwrniu rczliczenia caloSci naleinolci te ciqgu 2l dni od dory
olrq)manio faklur!,

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom okreslonym w
ustawie i w SIWZ oraz zostala ocenionajako najkorzystniejsza, czyli uzyskala najwyzszq liczbq punktow.

Zamawial4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego ofena odpowiada wszystkim wymogom okreSlonym w
ustawie i w SIWZ oraz zostala ocenionajako najkorzystniejsza, czyli uzyskala najwy2sz4 liczbg punkt6w.

IX. UDZIELANIE WYJ

WyjaSnienia tredci specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia bgd4 udzielane w trybie art. 38 ustawy, co
oznacza. ze zarnawiajqcy jest obowiqzany udzielid wyjaSnieri niezwlocznie, jednak nie p62niej. niz na2 dnr
przed uplywem terminu skladania ofen (iezeli wanoSd zam6wienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. ll ust. 8) pod warunkiem, 2e wniosek o wyjadnienie tredci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplynql do zamawiaj4cego nie p62niej ni2 do korlca dnia, w
kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Je2eli wniosek o wyja6nienie tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplyn4l po uplywie
wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyja5nieh, zamawiajEcy moZe udzieliC wyjaSnieh albo
pozostawiC wniosek bez rozpoznania,
Zamawiaj4cy odpowiadajqc na zapytania przesyla jednoczesnie tredC wyjadnienia wszystkim Wykonawcom,
kt6rym dostarczono niniejsz4 Specyfikacjg lstotnych Warunk6w Zam6wienia (bez ujawnienia Zr6dla
zapytania), ajezeli specyfikacjajest udostgpniona na stronie intemetowej zamieszcza na tej stronie.
Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia.
Dokonanq zmianQ treSci specyfikacji zamawiajqcy udostqpnia na stronie intemetowej.
Zamawiaj4cy przrdlu2y, w razie zaistnienia takiej konieczno5ci, termin skladania ofert, w celu umozliwienia
Wykonawcom uwzglgdnienia w przygotowy\{anych ofenach otrrymanych wyjadnieri lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiqzania Zamawiajqcego i Wykonawcy odno6nie wcze5niej ustalonego
terminu bgdq podlegaly nowemu terminowi.
Przedluzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wnioskdw o wyjasnienie tr€Scr
specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia, o ktorym mowa w pkt. l.
W przypadku rozbie2noSci pomigdzy tre5ciq SIWZ, a treSciq udzielonych odpowiedzi, jako
obowiqzujqc4 naleZy przyjq( treS{ pisma zawierajqcego p62niejsze oSwiadczenie Zamawiaj4cego.

Ad. 3. Cena brutto za I litr dodatku AdBlue - wg nastgpujqcego wzoru:

najnizsza ol'erowana cena jednostkowa brutto
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l.

4.
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X. INFORMACJE W SPRAWIf, WYKLUCZENIA WYKONAWCOW Z POSTf,POWANIA

Zamawialqcy wykluczy z ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego Wykonawcdw, kt6rzy nie
spelniaj4 warunk6w udzialu w postgpowaniu okreslonych w an. 22 ust. I ustawy i podlegaj4 wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy.
Zamawiajqcy wykluczy z ubiegania siQ o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawc6w, ktdrzy w
wyznaczonym terminie nie uzupelnili lub nie wyjaSnili dokumentow potwierdzaj4cych spelnienie warunk6w
udzialu w postQpowan iu.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zarnawiaj4cy zawiadamia Wykonawc6w. ktorzy zloL1.,li
oferty o wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia, podajEc
uzasadnienie fbktyczne i prawne.
Ofenq Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzuconq.



XI. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY

| . Zamawiajqcy odrzuca ofertg, jezeli:
| ) jest niezgodna z ustawq;
2) jej tresd nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam'wienia, z zastrzezeniem aft, 87 us[. 2

pkt 3;
3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencj i;
4\ zawie'a n24co nisk4 ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
5\ zostala zlozona przez wykonawca wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub

niezaproszonego do skladania ofert;
6) zawiera blEdy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie omylki, o

kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wynzil zgody, o ktdrej mowa w an. 85 ust.2, na przedluZenie terminu zwiqzania ofenq;
7b) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b n ieprawidlowy, jeZeli zamawiajqcy zqdal

wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagah okre6lonych przez zamawiaj4cego;
7d) jej przyjgcie naruszaloby bezpieczefistwo publiczne lub istotny interes bezpieczefstwa paistwa, a tego

bezpieczetistwa lub interesu nie mozna zagwarantowac w inny spos6b.
8)jest niewazna na podstawie odrpbnych przepis6w.

2. Oferty Wykonawc6w, kt6rzy nie potwierdzili spelniania przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty
budowlane wymagaf okre6lonych przez Zamawiajqcego, a tak2e nie spelnili innych wymagari okreSlonych w
ustawie, SIWZ oraz w ogloszeniu podlegai bgdq odrzuceniu.

3. Zatnawiajqcy zawiadamia r6wnocze6nie wszystkich Wykonawcdw o odrzuceniu ofert, podaj4c uzasadnienie
faktyczne i prawne.

4. Zamawiajqcy nie odrzuci oferty, w sytuacji wystqpienia w ofercie oczywistych omylek pisarskich.
oczywistych omylek rachunkowych z uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omylek polegajqcych na niezgodno3ci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zamowienia
niepowodujqcych istomych zmian w tre3ci ofeny:

a) Oczywiste omytki pisarskie - bezsporne, nie budz4ce wqtpliwoSci omylki dotyczqce wyraz6w, np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny btqd gramatyczny,
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lubjego cz95ci,
- ewidentny blEd rzeczowy np. 3l listopada 2008 r.,
- rozbieznoSC pomigdzy cen4 wpisanq liczbq i slownie.

b) Oczywiste omylki rachunkowe omylki dotyczqce dzialaf arytnetycznych na liczbach, np.: blgdny wynik
dzialania matematycznego wynikaj4cy z dodawania, odejmowania, mnozenia i dzielenia, z uwzglgdnienrem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) Inne omylki - polegajqce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkdw zam6wienra
niepowodujqce istotnych zmian w tre6ci oferty.

OMYLKI W OFERTACH, O KTORYCH MOryA W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustowy Pzp, POPRAI|tIANE BQD,I
JEDNAKZE TYLKO W SYTUACJACH . KIEDY NIE BEDA POIIODOWAC ISTOTNYCH ZMIAN W TRESCI
OFERTY.

XII. POUCZENIE O KACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYST,UGUJ CYCH WYKONAWCY

l. Odwolanie przystuguje wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci zamawiajqcego podjgtej w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany
na podstawie ustawy.

2. Z |lwagi na fakt, i2 wartosi przedmiotowego zam6wienia jest nizsza niz kwoty okredlone w przepisach
wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy, odwolanie przysluguje wylqcznie na nastgpujqce czynnosci
Zamawiajqcego:
l) okreSlenie warunk6w udzialu w postgpowaniu;
2) wykluczenie odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenie oferty odwolujqcego;
4) opis przedmiotu zam6wienia;
5) wyb6r najkorzystniejszej ofert, .

3. Odwolanie powinno wskazywai czynnoSi lub zaniechanie czynnodci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca sig
niezgodnoSC z przepisami ustawy, zawieraC zwigzle przedstawienie zarzut6w, okreslai zqdanie oraz
wskazywad okoliczno5ci faktyczne iprawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
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9.

5.
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8.

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy ponrocy waznego kwalifikowanego cenyfikatu
lub r6wnowaznego Srodka, spelniaj4cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwolu.jqcy przesyla kopig odwolania zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w
taki spos6b, aby m6gl on zapozna( sig z jego treSciq przed uptywem tego terminu. Domniemywa siq, iz
zamawiajqcy m6gl zapoznaC sig z tre$ciE odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przeslanie jego kopii nast4pilo przed uplywem terminu dojego wniesienia pfly uzyci'r 6rodk6w komunikacji
elektronicznej.
Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci zamawiaj4cego stanowiEcej
podstawg jego wniesienia jezeli zostaly przeslane w spos6b okreSlony w aft. | 80 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie l0 dni -je2eli zosta.ly przeslane w inny spos6b.
Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a jezeli postqpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowiei specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, wnosi sig w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamdwiei Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej.
Odwolanie wobec czynno6ci innych ni2 okre$lone w pkt.6 i7 wnosi w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym
powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno6ci moina bylo powzi4C wiadomoSi o okoliczno5ciach
stanowiqcych podstawg jego wniesienia.
Wykonawca mo2e w tenninie przewidzianyrn do wniesienia odwolania poinformowai zamawiajqcego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on
zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na podstawie an, 180 ust. 2 ustawy.

XIII. R UMOWY

Wzor umowy zostal zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji istanowijej integralna czgtc.
Warunki izasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
l. Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli slron z przyczyn niezaleznych od stron (sily wyZsze', zdarzenia

losowe, itp.). Strony zgodnie ustalaj4, ze zmiana przedstawicieli bgdzie poprzez pisemne poinformowanie
stron o zaistnieniu tego fakfu,

2. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowiqcych oczywist4 omylkQ.
3. Termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

a) gdy Zamawiaj4cy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg
zamdwienia publicznego, o ktdrych mowa w art.67 lub robdt dodatkowych, o ktorych mowa w an. 144

ustawy Prawo zam6wiei publicznych.
4.Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwo6i zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiajqcego, w trakcie
realizacji zam6wienialub z pnyczyn niezaleznych od Wykonawcy (sil wy2szych*.),
5.W przypadku zaistnienia okoliczno6ci wskazanych w ust. 4, Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwodi zmiany
wynagrodzenia unrownego brutto wskazanego w $ 4 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do obowiqzujqcej
treSci umowy wanoici rozliczenia, w nastgpujEcy spos6b:

a) spisanie pomigdzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy na
podstawie zamowienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki

*sila wyzsza - wydarzenie lub okolicznoSi o charakterze nadzwyczajnym, na kt6rq Wykonawca anr

Zanrawiajqcy nie majq wptywu: wyst4pieniu kt6rej Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialajqc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy: ktorej, w przypadku jej wystqpienia, Wykonawca ani Zamawiajqcl'.
dziala.iqc racjonalnie, nie mogli uniknEi lub jej przezwycigiryd; oraz kt6ra nie moze byi zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajqcemu.

Umowg zawiera sig w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaj4 negocjacjom.
W celu zawarcia umowy upelnonrocniony przedstawiciel Wykonawcy, kt6ry wygral przetarg powinien
zglosii sig w siedzibie Zamawiajqcego w tenninie przez niego wyznaczonym.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e

wybrad ofertQ najkorzystniejszq sposr6d pozostalych ofeft bez przeprowadzania ich ponownego badania r

oceny.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie lezy w interesre
publicznym, czego nie mozla bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze odst4pii od
umowy w terminie l0 dni od powzigcia wiadomoSci o tych okolicznosciach. Wykonawca moze wtedy zqdac
wylqcznie wynagrodzenia nale2nego z tytulu wykonania czgsci umowy.

l.
2.

4.

5.

XIV. FORMALNOSCI, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEI-NIONE PO ZAKONCZENIU
PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.
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6. Przed podpisaniem umowy nale2y przekaza( Zamawiajqcemtr:
a) umowg konsorcjum w prrypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujqce wspdlnie zwierajqca co

najmniej nastEpujqce elementy:
- okreSlenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujqcego okres realizacji przedmiotu zam6wienia.

gwarancji i rgkojmi,
- wykluczenie mozliwoSci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego czlonkow

do czasu wykonania zam6wienia oraz uplywu czasu gwarancji irgkojmi,
- solidam4 odpowiedzialnoSi za wykonanie zam6wienia,
- zakazzmian w umowie bez zgody Zamawiajqcego.

Nie przedloienie dokument6w przed termin€m podpisania umowy, wyznaczonym przez Zamawiajqcego
zostanie potraktowane jako uchylanie sig od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp,

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Ot'erty nalezy zlozy( do dnia 11,12.2020 r. do godz. 09,30 w siedzibie Zamawiajqcego przy ul.
D4browskiego 2 w sekretariacie pok. nr 14. Oferty zlozone po terminie bgd4 zwr6cone niezwlocznie.
Decydujqce znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data igodzina wplywu oferty do
Zanrawiaj4cego, a nie data jej wyslania przesylk4 pocztowq czy kurierskq.
Oferta zlo2ona po terminie wskazanym w pkt I niniejszego rozdzialu SIWZ zostanie zwrocona wykonawcy
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust.2 ustawy Pzp.

4. Otwarcie ofen nastqpi w dniu 11.12,2020 r, o godz. 10.00 w siedzibie ZamawiajEcego - sala
konferencyjna ul. Dqbrowskiego 2, Polkowice.
Otwarcie ofen jest jawne.
Niezwlocznie po otwarciu ofert na stronie: http:/ rrww.pgm-polkowice.com.pl_Zamawiajqcy zamie6ci informacje
oorycz4ce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczy( na sfinansowanie zamdwienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, ktbrzy zlo2ylt oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci zawartych w ot'€rtach.

7. Niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy powiadomi pisemnie o tym fakcie
wszystkich Wykonawc6w, kt|rzy zlo2yli oferty, podajEc nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalno$ci wykonawcy, kt6rego of'ertg wybrano.
oraz nazv/y albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq miejscami
wykonywania dzialalnosci wykonawc6w, kt'rzy zlozyli oferty, a takze punktacjg przyznanq ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i.lqcznq punktacjg.

8. Inlbrmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Iub informacja o uniewaznieniu postQpowania zostanie
zatl] ieszczona na stron ie intemetowej ZamawiajEcego.

XVII. TERMIN Z OFERT

Termin zwiqzania zlozonE ofert4 ustala sig na 30 dni (rzydzieSci dni). Bieg terminu rozpoczyna si9 wraz z

uplywem terminu skladania ofeny.
Wykonawca moze przedluzye termin zwi4zania ofenq, na czas niezbgdny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiajqcego, ztym,2e ZamawiaiEcy nroze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
tenninu zwiqzania ofen4, zwr6cii siq do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o
oznaczony okres nie dluzszyjednak niz 60 dni.
Odmowa wyraZenia zgody na przedlu2enie tenninu zwiqzania ofert4 nie powoduje utraty wadium.
Przedtuzenie terminu zwi4zania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlu2eniem okresu
wa2no5ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwi4zania ofert4. Jezeli przedluzenie terminu zwiqzania ofenq dokonywane jest po wyborze ofeny
najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub .jego przedlu2enia dotyczy jedynie
Wykonawcy, kt6rego ofefta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
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XV, WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIE CZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

nie wymaga od Wykonawcy
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xrx. TNFORMACJA O SPOSOBTE POROZUMTEWANTA Sr4 WYKONAWCOW Z
ZAMAWIAJ.{CYM ORAZ NAZWISKA OSOB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIf, Z WYKONAWCAMI

Wszefkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiaj4cy oraz Wykonawcy mogq
przekazywat pisemnie, lub faksem, drogq elektronicmq niezwlocznie potwierdzonymi w formie pisemne,,
za wyjqtkiem ofeny, odwiadczeir i dokument6w wymienionych w roz.dziale IV niniejszej SIWZ (r6wnie2
w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania o ktdrym mowa w art.26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) dla ktorych
Prawodawca przewidzial wyl4cmie formg pisemnq.

Dokumenfy przesylad nalezy na adres Zamawiaj4cego: ul. D4browskiego 2, 59-100 Polkowice, lub
bezpo5rednio w siedzibie Zamawiaj4cego w godzinach pracy: od poniedzialku do pi4tku od 7.00- | 5.00.
Wszelkie zawiadornienia, o5wiadczenia, wnioski oraz informac.ie przekazane za pomocq faksu lub w fbrmie
elektronicznej wynragaj4 na zqdanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Osoby uprawnione do kontaktowania sig z Wykonawcami:
Wioletta Czekajlo - Kierownik Dzialu Inwestycji
tel. 0'76/ 84 62 948. fax 076184 62 960

Jednoczesnie Zamawia.i4cy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalajE na jakikolwiek inny kontakt
poza pisemnym, faksem lub drog4 elektronicznq - zarowno z Zamaw iaj4cyrn jak iosobami uprawnionymido
porozumiewania sig z Wykonawcami. Oznacza to, 2e Zamawiajqcy nie bgdzie reagowal na inne form,
kontaktowania sig z nim, w szczegdlnoSci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

xx. oBowt4zEK INFoRMACYJNY W ZWt42KU Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnte z art. l3 ust. I i 2 rozporzqdzema Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycmych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogolne rozporz4dzenie o ochronre
danych) (Dz. Urz. UE L | | 9 z 04.05.2016, str. I ), dalej ,,RODO". informujg. 2e:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedzibq w Polkowicach, ul. DEbrowskiego 2, 59- 100 Polkowice;

. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiqbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. z siedzibq
w Polkowicach przy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Karolina Lasek , kontakt: iod@pgm-
polkowice.com.pl lub korespondencyjnie na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. ul.
D4browskiego 2 , 59- 100 Polkowice;

. Pani/Pana dane osobowe przelwarzane bEdq na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi4zanym z
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.: prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; ,,Dostawa paliw plynnych oraz dodatku do oleju napgdowego AdBlue."

. odbiorcani Pani/Pana danych osobowych bEdq osoby lub podmioty, ktdrym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwiei publicznych (Dz. U. z20l'l r. poz. 1579 i 201 8), dalej ,,ustawa Pzp";
. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgdq przez odpowiedni okres wynikajqcy z przepis6w prawa,

dotyczqcy obowi4zku archiwizacji dokumentdw (art. 97 ust. I ustarvy Prawo zam6wiefi publicznych
oraz Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzsczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dzialan ia archiwdw zakladowych);

. obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo3rednio Pani/Pana dotycz4cych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy
Pzp:'

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do aft.22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. l5 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcychl

- na podstawie an. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (sk<trzystonie:
prqwq do sproslowaniq nie no,e skutkou,at znianq wyniku postepou'ania o ud.ielanie.a o'|'ienia
publicznego ani zmianq poslanowiefi umowy w zqkresie niezgodnym z ustqwq Pzp oraz nie mo:e
naruszat inlegralnoici prolokolu oroz jego zolqcznik6w);

- na podstawie art. l8 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO Qcrawo do
ograniczenia przetwqrzqnia nie ma za$losowaniq v' odniesieniu do przechowyvaniq, w celu
zapewnienia korzystania ze irodktjw ochrctny prownej lub v' celu ochrony praw innej osolry

l3



tiryenej lub prmnej, hb z rwagi na watne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
p a rts tw a cz I o nkow s ki e go) ;

- prawo do wniesienia skargi do hezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uana Pani/Pan,
2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art l7 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstswie art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyi

podsttw{ prawnq prz€twarzania Pani/Pana danych orobowych jest art 6 ust. I lit. c RODO.



FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt llykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY - strona I

Przetarg nieograniczony na:

,,Dostawa paliw plynnych oraz dodatku do oleju napqdowego AdBlue."

dla
Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o. w Polkowicach

Wykonawca:

l.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

2.Zarejestrowany adres Wykonawcy:

3. Osoba upowa2niona do reprezentacji Wykonawcy i podpisujqca ofertg (zeodnie z infornacjq okreslona w KRS. cEDc.

umowie spdlki cvwilnei lub w oelnomocnictwie):

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty zZamawiajqcym:

5. Dane teleadresowe, na ktdre nalezy przekazywaC korespondencjg zwi4zanq z niniejszym postgpowaniem:

laks... ......... ...... .

e-maiI...... ... ... ... .

teIe|on ...,...........

adres do korespondencji (ezeli inny ni2 adres siedziby):

6. Numer NIP:

7. Numer konta bankoweeo: .................

8. Wymagane wadium w wysokoSci ....................... zl zostalo wniesione w formie:

9. Wadium wplacone w formie pienie2nei nalezv zwr6cid na konto:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

I5

Data:



FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6ln€j liczby stron

(pieczgt

FORMULARZ OFERTOWY strona 3

Ceos jedDostkowa brutto za l litr benzyny Pb95 ( slorvnle zlotych ) .............,........

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

/podpi,, pi.o46)

Datr:

t7

) Pb95
Lp Skladowe oceny oferty (ccny jednostkowe) Wartosci
I Cena bazowa {ena netto dostawcy/ ralin€rii za

Pb95 na dzfef 03,12.2020 r,
(z dokladnosciq do
Nazwa ralinerii .

2-ch miejsc po przecinku)

adres strony int€rnetowej

Stsl narra dla Dostowcy nr I litrze benzyny Pb95 wyraiona
w procentach o/o

Staly rabat dla Zamawisjqcego nr llirze benzyny Pb95
wyrrtony w PLN

4.
Cena ofertowr netto zr I litr benzyny Pb95 uwzglednlajtc
pozycje l, 2 , 3 (po zaokrqgleniu do 2-ch miejsc po przecinku)

rctro dotyEh

5. Podrtek VAT ...,........... o/o

6.
Ofertowa jednostkows cenr brutto zr l litr benzyny Pb95
( a i 5 ) po zaokrqgleniu do 2-ch miejsc po przocinku

dorydt



3, AdBluc
LD Skladowe ocenv oferty (ceny lednostkowe) Wsrtoscl

Stals cem n€tto za llltr dodatku do oleju napgdowego AdBlug
obowiqzujqca przez csly okres trwania umory

2. Podrtek vAT .....,,,,...,,, o/o

dotycn

Ofertowa jednortkowr cen! brutto za I litr dodatku do oleju
nrp?dowego AdBlue ( I i 2 ) po zaokrqgleniu do 2-ch miejsc po
brzecinku dotycll

FORMULARZ OFERTOWY strona 4

Cena jednostkowr brutto za I lltr dodrtku do oleJu napgdowego AdBlue ( slownie zlotych ) .............,.

Rozliczcnie nalelnosci od daty wystrwienir faktur w cl{gu dnl ( slownie dnl ) ..................,

Upelnomocniony prz€dstawiciel Wykonawcy

(podpis,lcc44l

Data:

l8



, FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(pieczgt llykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY strona 4

Cena jednoslkowa brutto za I litr dodatku do oleju napgdowego AdBlue ( slownie zlotych ) ..............,

Rozliczenie nale2noSci od daty wystawienia faktur w ciqgu dni ( slownie dni ) ... ... ...... ...... ..

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

t8

3. AdBlue
Lp Skladowe ocenv ofertv (cenv icdnosakowe) WartoSci

Stala cena netto zr I litr dodalku do oleju napgdowego AdBlue,
obowiqzujqca przez caly okres trwania umowy

2. Podatek VAT ............... o/o

3.

Ofertowa jednostkowa cena brutto za l litr dodatk[ do oleju
napgdowego AdBlue ( | i 2 ) po zaokrqgleniu do 2-ch miejsc po
orzecinku

Warunki
Lp Skladowe ocenv ofertv Wa rtosci

Rozliczenie nale2no6ci w ciqgu 2l dni lub 30 dni od wystawienia
faktu ry.

iloii dni



FORMULARZ OFERTOWY

strona

z ogornej rczDy srron

Qtieczgt lVykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY strona 5

L OSwiadczamy, ze zrealizuJemy przedmiot zam6wienia zgodnie ze wszystkimi wymogami
Zamawiajqcego okre3lonymi w Specyfi kacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

2. Zgadzamy sig na warunki zawarte we wzorze umowy,
3. Deklarujemy, ze wszystkie oswiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym ,,FORMULARZU

OFERTOWYM" sq kompletne, prawdziwe idokladne w kaZdym szczeg6le.
4. .Nazwiska i stanowiska os6b, z kt6rymi mozna siQ kontaktowad w celu uzyskania dalszych informacji,

jezeli bgdq wymagane: ........................... ...........,............. t€1.

5. Podwykonawcom zamierzam powierzyC ponizsze czgsci zam6wienia (Jez€li.iesr to lviadonre, nalezy podac

16wniez dane proponowanych podwykonawcdw)l

6.Wykonawca o6wiadcza, 2e jest/ nie jest* mikro, malym lub Srednim* przedsiebiorstwem. (zgodnte z
Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. doryczqcyn definicji przedsipbiorstw mikro. malych i

Srednich (Dz.U.U.E . L 124 220.5.2003, 2003/361/WE). (* - niepotrzebne skreilit)

- (Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorslw, kl6re zalrudnia nniej ni, l0 os6h i ktrSrego roc:ny obrol
i/lub roczna suma bilansowo nie przekroczq 2 miliontiw EUR.

- Mole pnedsigbiorslwo: przedsigbiorstwo, ktore zotudnia nniej nia 50 os6b iktdrego roczny obr6t i/lub
roczna suma bilqnsowa nie przekracza l0 niliorujw EUR.

- Srednie przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej niz 250 os6b ikt6rego roczry obrot
nie przekracza 50 nlilion6w EUR, i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion6w EUR

T.Dokumenty dolqczon€ do Oferty zawierajq*/ nie zawierajq* informacje stanowiqce tajemnica
przedsigbiorstwa, w rozumieniu art. ll ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i. f* niepotrzebne skre!lit)

- Dokumenty zawierajqce informacje stanowiqce tajemnicA przedsigbiorstwa oraz dowody na wykazanie,
i2 zastrzeaone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa, zawarte s4 na stronach
... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Oferty.

- (zaleca sig, zlo2enie ww. dokument6w wraz z dowodami w oddzielnej wewngtrznej kopercie
z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA, lub oddzielnie spi4i (zszy6) od pozostalych,
jawnych element6w Oferty)

8.Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowiqzki informacyjne przewidziane w art. l3 lub art. l4 RODO
(rozporzqdzeoic Parlamento Europejskicgo i Rrdy (tjl]) 2016/67t z d is 27 kwict0ir 2016 r. w spr{wie ochrony os6b fizycznych rv

zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprtlwie swohodotgo przcplyrvu takich drrrych oraz r|chyl0nie dyrektywy 95/164V1:

(og6lnr rozporzqdzenie o ochronie d{ ych) (Dz. tjrz. tIE t, l19 z 04.{15,20t6, str. t) wobec os6b fizycznych, od ktdrych
dane osobowe bezpo5rednio lub poSrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sig o udzielenie zamdwienia
pu blicznego w niniejszym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:



CZNIK NT
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z 096lnej liczby stron

(pieczgt llykonawcy)

oswlADczENtA wYKoNAWCY - strona I

Przystgpujqc do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,Dostawa paliw plynnych oraz dodaaku do oleju napgdowego AdBlue."
oSwiadczamy,2e:

l. OSwiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie aft.24 ust.2 pkt. 12do22.

Upelnomocniony pzedstawiciel Wykonawcy

Data:

2. O3wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre5lone przez Zamawiajqcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zam'wienia rczdzial III pkt 1.2.

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy

/podPit. Pi@4tl

Data: .....................................

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLECANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

OSwiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, okre5lonych przez
zamawiajqcego w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia rozdzial lll pkt l. 2. polegam na zasobach
nastgpujqcego/ych podmiotu/6w:

(wskazat podniot i okrcSlit odpo\riedni zakrcs dla ytskanhego podniotu).

Upclnomocniony przcdstawiciel Wykonar c1

Datal

W przypadku kiedy lltykonawca nie bgdzie polegal na zasobach innych podmiotow w celu wykazania
spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu nale2y wpisat NIE DOTYCZY

20



CZNIK NT
FORMULARZ OFERTOWY

strona

z og6lnej liczby stron

(p ieczg t ll/y konau, cy)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY - strona 2

Oswiadczarn, ze w stosunku do nastgpujqcego/ych podmiotu/t6w, na kt6rego/ych zasoby

powolujg sig w niniejszym postgpowaniu, tj.: ..............

lporlat petnq no^tenrne, adres. a tarie w zaletnosci od podniotu: NIP/PESEL. KRS/CEiDG) nie zachodzE podstawy

wykfuczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia okredlone w art. 24 rst. I onz podmioty te spelniaj4

warunki udzialu w postgpowaniu, w zakresie jakirr powolujg sig na ich zasoby.

Upelnomocniony pr7-edstawiciel wykona\rcy

Data: .....................................

, Il pnypadku kiedy Wykonawca nie bgdzie polegal na zasobach innych podniot1w w celu uykazani,t
spelnienia warunku udzialu w poslgpowoniu noleiy wpisoi NIE DOTYCZY

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujqcego/ych podmiotu/t6w, bgd4cego/ych podwykonawcq/ami:

tpodat pelnq no:vf firtnt atlre: a tak:e t

:ate:noici od potlniotu NIP/PESEL. KRS/CE:DG). nie zachodzq podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zam6wienia.

Upclnomocniony przcdstawiciol Wykonawcy

* Il/ przypadku kiedy ll/ykonawca nie bgdzie poslugiwal sig podwykonawcq w lrakcie realizacji zadanio naleiy
wpisoi NIE DOTYCZY.

OSwiadczam, ze wszystkie inlbrmacje podane w powy2szych oSwiadczeniach s4 aktualne i zgodne z prawdq oraz

zostaly przedstawione z pelnq dwiadomoSci4 konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w bl4d przy

przedstawianiu informacji.

IJpo]nemocniony przedstawiciel Wykonawcy

fpodpr. p'eczqal

Datar .....................................

WYKONAWCA:



wz6R

(pieczgt ll'y kanawcy)

,WYKAZ ZAMOWIEI{I POTWI ERDZAJACYCH SPELNIENIE WARUNKU UDZIALU
W POSTEPOWANIU'

Uwaga:
l. Nalezy wykazaC nalezytq realizacjg w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a

jezeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej:
-co najmniej jeden z nich wykaze realizacjf co nrjmniej jednego zam6wienia na dostawQ paliwa o
lqcznej wartosci min 150,000 zl bruilo

wraz z zalqcznniem dowod6w okreSlajgcych czy te dostawy lub usfugi zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalerycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bqd2 inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz kt6rego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku Swiadczef okresowych lub
ciqgtych sq wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskad tych dokumentow - oSwiadczenie wykonawcy; w prrypadku Swiadczeh okresowych lub ciqgtych
nadal wykonywanych referencje bqdZ inne dokumenty potwierdzajqce ich naleryte wykonywanie powinny byC
wydane nie wcze5niej niZ 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu;

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

iot realizujqcy zada
(zadanie realizovQne sa,nod.ielnie
pne2 Wr*ormvce/inny podmiol. na

ktdrcgo viedzy i doiwiadczeniu

Data:

22



WZ6R

(pieczgt llykonawcy)

.WYKAZ STACJI PALIW NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKU TECHNICZNEGO"

Informacja o podstawie
do dysponowania

wskazanymi
STACJAMI P ALIW (np.

wlasnoit, dzieriawq,

Nalezy wykazad mo2liwoSd dysponowania niezbgdnym do realizacji zamdwienia :

dysponowanie przynajmniej jednq , otwartq calodobowo stacjq paliw na t€renie miasta Polkowice

2. W niniejszym zalqczniku naleZy bezwzglgdnie podaC informacjg o podstawie do dysponowania wskazanymi
urzqdzeniami.

3. Do niniejszego zalqcmika naleZy doQczyd pisemne zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania
Wykonawcy do dysporycji niezbgdnych zasob6w w zekresie potencjalu technicznego do wykonania
zam6wienia na okres korrystania z niego przy wykonywaniu zam6wienia, w sytuacji okreSlonej w art.26 ust.
2b ustawy (kiedy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiot6w).

Upelnomocn iony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

Nazwa , adres, lokalizacja



wzoR

(pieczgt llykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

,,Dostswa psliw plynnych oraz dodatku do oleju napgdowego AdBlue."

zoBowr4zANrE
do oddania do dyspozycjl Wykonawcy niezbgdnych zasobdw na potrzeby realizacji zamOwienia

w trybie ,rt.22a ust I ustawy Pzp

Nazwa Podmiotu udostgpniajqcego

Adres .......,,...,,..

l. Niniejsrym zobowiqzujg si9 do udostgpnienia swoich zasob6w w zakresie:

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa tYykortvtct)
2. Spos6b wykorrystania udostgpnionych przeze mnie asob6w, przez Wykonawcg, przy wykonaniu

zam6wienia, bdzie nastgpujqcy:

( {o t@h, jae z6oby E be&vyltozys,yvaE w)' rcali.@i tu ttwienb)
3. Zakres i okres udziafu inn€go podmiotu przy wykonaniu zam6wienia:

Za*r6 -

Ohra udziqb -
(idMr@je, jakie btfunie za@bz6t@qr@prliorp d@ &"s &ialu pdnidu w @sb Ealizacji zandwbniq)

4. Charakter stosunku, jaki bSzie mnie l4czyl z wykonawcq:

(WMeJe, ,s ja*tuJ pdstawh ryl@sv@ bbk nlnt dtsposral)

5. O6wiadczam, 2e wsrystkie informacje podane w niniejsrym zobowiqzaniu sq aktualne i zgodne z
prawd4 oraz zostaly przedstawione z pelnq dwiadomoSci4 konsekwencji wprowadzeniaZamawiaj4cego
w blqd przy przedstawianiu informacji.

Upelnomocniony przedstawiciel innego podmiotu

Dala:



wz6R

(pieczgt llykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

,Dostawa paliw plynnych oraz dodatku do oleju napgdowego AdBlue."

oSwIADczENIE DoTYczAcE GRUPY KAPITALoWEJ

I . OSwiadczamy, i2 nie nale2.vmy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia

l6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. 22015 poz. 184. l6l 8 i 1634

.)

z Wykonawcami, kt6rzy zloayli odrgbne oferty w przedmioto*ym postgpowaniu.

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

2. OSwiadczamy, i2 naleZymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz.U.22015 poz. 184. 1618 i 1634 .) z niilej

wymienionymi Wykonawcami, kt6rzy zloL,yli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data:

UWAGA!
Zgodnie z art. 24 usr. I I uslawy Pzp Wykonawca bt teminie 3. i;tlnl od dnia umienczenia no stonie
intemetowej Zamawiajqcego ldornacji, o ktdrcj muga w arl 86 us| 5 ustotu!, pnekaie
Zamnwiajqcenu niniejsze odwiaduenie. Ilraz ze zlo1eniem oiwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawit
dowody, 2e powiqzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o
udz ie lenie zam6w ienia.



(wzoR)
UMOWA nr ................

zawarla w dniu

pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. D4browskiego 2;
Kapital Zakladowy 137.8E9.300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej IX Wydzial Gospodsrczy
KRS Numer KRS: 0000074347;
NIP 692-000-12-l9i
Regon: 390558659
reprezentowanym przez :

l. Jacka KaszubE - Prezesa Sp6lki
2. Grazyng G6rak -Prokurent Dyrektor Finansowy Ol6wny Ksiggowy
zwanym dalej ZAMAWIAJ4CYM,

a.

reprezentowanq przez: ........,.......
zwanym w dalszej czQSci WYKONAWC4

$1.
Zanawial4cy zamawia, a Dostawca zobowi4zuje siE do wykonania przedmiotu zam6wienia i dostarczenia go do
siedziby Zamawiajqcego, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zambwienia onz
zloZonej przez siebie ofercie.

$2.
Niniejsza umowa jest nastQpstwem wyboru przez zarnawiaj4cego oferty Dostawcy w trybie przetargu
nieogran iczonego / nr sprawy......../

$3.
l.Przedmiotem umowyjest: ,,Dostawa paliw ptynnych oraz dodatku do oleju napQdowego AdBlue"
2. Termin realizacjizam6wienia: rozpoczgcie od dnia 01.01.2021 r.

Zakoriczenie do dnia 3l .12.2022 rok',t
lub do wyczerpania warto6ci umownej, okre6lonej w $ 4 ust. 2 umowy- Srodk6w przeznaczonych na
sfinansowanie dostawy.
3. Zakup bEdzie siE odbywal w formie bezgot6wkowej, (z mo2liwo3ci4 dokonywania transakcji za pomocq
dostarczonych w ramach wynagrodzenia kart magnetycznych, chipowych lub hybrydowych zwanych dalej
kartami pafiwowymi) na wszystkich stacjach paliw Dostawcy: z zastrzez.eniem, iz co najmniej jedna stacja
paliwowa, otwarta calodobowo, musi znajdowaC sig na terenie miasta Polkowice.
4.Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6i zaakceptowania i wtqczenia do tre6ci umowy regulaminu Dostawcy
,,096lne Warunki Sprzedazy i Uzywania Kart" zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy.
5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy.
6.Dostawcy nie bqdq prryslugiwaly zadne roszczenia z tytulu nie zrealizowania ca.lkowitej warto$ci umownej
okreSlonejw$4ust.2.

$ 4.
l. Cenajakq Zanawiaj4cy zaplaci za zakup paliwa, wynikaC bgdzie z iloSci faktycznie zatankowanego paliwa

oraz ceny hurtowej I litra paliwa wy6wietlonej na stronie internetowej........................(rafinenr
okreslonej przez DostawcA w formularzu ofertowym), obowi4zuj4cej w dniu tankowania, powigkszonej
o stalq mar29 Dostawcy wyrazonq w procentach i pomniejszonq o okreSlonq kwotg rabatu dla
Zamawiaj4cego wyrazonego w PLN. Cena jak4 Zamawiajqcy zaplaci za I litr dodatku do oleju napgdowego
AdBlue, jest cenq stal4 przez okres trwania umowy, okreClonq w przez Dostawcg w formularzu ofertowym.

2. Wynagrodzenie za calo5i przedmiotu umowy nie mo2e pzekroczyd kwoty; ............21 bruno( slowniel
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .

3. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z ustawq z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug.



4. Rozliczenie za faktycznte zakupione paliwo odbywai si9 bgdzie dwa razy w miesiqcu za okres od l- l5 i od
l6 - do ostatniego ka2dego miesiqca na podstawie zestawienia transakcji dokonanych w okresie
rozliczeniowym.

5. Dostawca w terminie 7 dni od daty zakohczenia ka2dego okresu rozliczeniowego wystawi fakturg, do ktorej
kazdorazowo zostanie dol4czony raport transakcji dokonanych przez Zamawiaj4cego. raport ten opr6cz
wersji papierowej mo2e byC udostgpniony zamawiajqcemu w formie elektronicznej. W takim wypadku
Dostawca zapewni dostgp do interaktywnej strony intemetowej umo2liwiajqcej wglqd i drukowanre
raDon6w.

6. Raport transakcji bgdzie wykazem zbiorczyrn, usystematyzowanym wg kolejnoSci zakupu, zawierajqcym
nasIQpuJqce oane;
- data i czas przeprowadzenia transakcji
- nr rejestracyjne samochoddw
- numery karl paliwowych, na kt6re dokonano zakupu ( dotyczy kan paliwowych)
- rodzaj, iloSC iceng zakupionego paliwa
- numer i miejscowoSd stacjipaliw.

7. Za dat7 spnedazy uznaje sig ostatni dziei danego okresu rozliczen iowego.
8. Zgodnie z art. 90 ust. I pkt l) ustawy Prawo zam6wiei publicznych (...) koszty pracy, kt6rych warto66

przyjgto do ustalenia ceny nie mogq byC nizsze od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 patdziemika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac? (Dz. U. 22015 r. poz.2008 onz 22016 r. poz. 1265).

$ 5.
L Strony ustalajq,2e rczliczenie za przedmiot umowy nast4pi fakturami czgdciowymi.
2. Za Wzedmiot umowy Zarrawiaj4cy zaplaci przelewem na rachunek bankowy Dostawcy w terminie ... ... dni

od dnia wystawien ia faktury, zgodnie ze zlozonym formularzem ofertowym.
3. Cena obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z reahzacjq zamdwienia.
4. Zamawiajqcy moze na pisemny wniosek Dostawcy dokonaC wczedniej zaplaty wynagrodzenia pod

warunkiem jednak pomniejszenia do kwotg stanowiqcq iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni,
o kt6re zostala przyspieszona platnosi.

5. Za op62nienie w platno$ci faktury Dostawcy przystugujq odsetki wysokosci ustawowej.
6. Za moment spelnienia Swiadczenia uwa2a siq dzieh przekazania dysporycji przez Zamawiaj4cego do banku

o przekazanie 6rodk6w finansowych dla Dostawcy.
1. Zamawial4cy ma prawo do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia, jeZeli w terminie platnosci wniesie

zastrzeZenie do przedmiotu umowy.
8. Dostawcy nie przysluguje uprawnienie do dokonywania przelewu wierzytelno5ci przysluguj4cej od

Zamawiajqcego na rzecz podmiot6w trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiaj4cego wyra2onej w formie
pisemnej. Decyzja Zamawiajqcego we wskazanym przedmiocie podejmowanajest w terminie 7 dni od dafy
pisemnego zawiadomienia przez DostawcA o zatniarze dokonania przelewu. Za pisemne zawiadomienie
strony uznajq zlozenie pisma w siedzibie zamawiaj4cego lub dorgczenie go listem poleconym.

9. Rozliczenie zakupdw dokonanych w ramach umowy bgdzie realizowane na podstawie zestawieri tankowan,
zal4czonych do wystawionej faktury. Wz6r miesiEcznych zestawieri tankowari stanowi zalEcznik nr I do
umowy.

$6.
L Dane osobowe przekazane przez Strony od siebie wzajemnie w zwi4zku z niniejszq Umowq, przetwarzane bgdq

wylqcznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oSwiadczajE, i2 przetwarzanie w zakresie udostQpnionych im przez drug4 stronE danych

osobowych os6b o kt6rych mowa w $ l0 umowy dokonywane bqdzie ze strony zamawiajqcego przez
PrzedsiQbiorstwo Cospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w Polkowicach, jako administratora danych w celu
i w zakresie zapewnienia prawidlowoSci realizacjininiejszej umowy

3. Kazda ze stron zrealizuje obowi4zek informacyjny wzglEdem osdb o kt6rych mowa w $ l0 w irnieniu
administratora danych. Wz6r obowi4zku stanowi zalqcznik do niniejszej umowy.

{i7.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowiqzuj4 si9 zaplaciC kary umowne w
nastgpujqcych wypadkach i wysoko3ciach :

l) Dostawca zaplaci ZamawiajEcemu kary umowne w wysokoSci l0 % calkowitej wartoSci umownej
okresfonej w $ 4 ust. 2, gdy Zamawiaj4cy odstqpi od umowy z powodu okolicznosci , za ktdre
odoowiada Dostawca.
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2) Zamawiaj4cy zaplaci Dostawcy kary umowne w wysokoSci l0 % calkowitej warto6ci umownej
okre6lonej w $ 4 ust. 2 , gdy Dostawca odstqpi od umowy z powodu okoliczno3ci , za kt6re odpowiada
Zamawiaiqcy.

2.Je2eli wysokoSd zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogq dochodzii
odszkodowania uzupelniajEcego.

$ 8.
l. W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicmo5ci powodujqcej ,ze wykonanie umowy nie le4i w interesie
publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze odstqpii od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomodci o tych okolicznoiciach.
2. Zamawiajqcy ma prawo odst4pid od umowy z winy Dostawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

a) trzykrotnej pisemnej rek larnacj i jakoSci dostarczonego paliwa,
b) zaprzestania Swiadczenia dostaw.

3. Odst4pienie od umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawierai uzasadnienie,

$9
Poza przypadkiem, o kt6rym mowa w $ 8, stronom przysluguje prawo odst4pienia od umowy w nastgpujqcych
sytuacjach:
LZamawiajqcemu przysluguje prawo odst4pienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogloszona upadlosC lub rozwiqzanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajEcia majqtku Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpocz4l realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oftz nie kontynuuje jej

pomimo wezwania Zamawiaj4cego zlo2onego na pi6mie,
d) dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada zakresowi przednriotu zam6wienia okreilonemu w

specyfi kacji istotnych warunk6w zam6wienia.

2.Dostawcy przysluguje prawo odstqpienia od umowy , jezeli Zamawiaj4cy zawiadomi DostawcA , iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno6ci nie bgdzie m6gl spetniC swoich zobowiqzai umownych
wobec Dostawcy.
3.W razie odstqpienia od umowy z przyczyn, za ktore Dostawca nie odpowiada Zamawiajqcy zobowi4zany jest
do odbioru przedmiotu umowy do dnia odst4pienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot
umowy oraz pokrycia udokumentowanych koszt6w poniesionych przez Dostawca.

s 10.
l.Dostawca ustanawia osobg odpowiedzialnq za realizacjg umowy w osobie:
kt6ry bgdziejego reprezentantem .

2. Zamawiaj4cy ustanawia do sprawowania kontroli nad realizacjq umowy w osobie:
kt6rzy bgdzie jego reprezentan(em.

$ ll.
Dostawcy nie przysluguje uprawnienie do cedowania wierzytelnodci caloSci lub czgSci przyslugujqcej
Zamawiaj4cemu z tytulu wykonania prac przewidzianych niniejsz4 umow4 bez wcze3niejszej zgody
Zamawiaj4cego wyrazonej fomq pisemnq pod rygorem niewazno5ci.

$ t2.
Warunki izasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy:
f.Dopuszcza sig zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezaleznych od stron (sily wy2sze'. zdarzenia losowe,
itp.). Strony zgodnie ustalajq, 2e zmiana przedstawicieli bgdzie poprzez pisemne poinformowanie stron o
zaistnieniu tego faktu.
2.Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowi4cych oczywist4 omylkE.
3,Termin realizacji zam6wienia moze ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku:

a) gdy Zamawiaj4cy udzieli Wykonawcy zamowienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na realizacjg
zamowienia publicznego, o ktdrych mowa w an.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144
ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

4.Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwoSi zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiajqceso, w trakcie
realizacji zam6wienia lub z przyczyn niezale2nych od Wykonawcy (sil wy2szych*,),
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5.W przypadku zaistnienia okolicznoSci wskazanych w ust. 4, Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6d zmiany
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w $ 4 wzoru umowy, poprzez wpro\ryadzenie do obowiqzujqcej
tresci umowy warloSci rozliczenia, w nastgpuj4cy sposob:

a)spisanie pomigdzy shonami stosownego aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy na
podstawie zamdwienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki

*sila wybza - wydarzenie lub okoliczno{i o charakterze nadzwyczajnym, na ktdr4 Wykonawca ani
Zamawiaj4cy nie maj4 wplywu; wyst4pieniu kt6rej Wykonawca ani Zamawiajqcy, dzialajqc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w przypadku jej wyst4pienia, Wykonawca ani Zamawiaj4cy,
dzialajqc racjonalnie, nie mogli uniknqC lub jej WzezvlyciQzyci oraz kt6ra nie moze byd zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiaj4cemu.

s t3
l. Wykonawca gwarantuje wysokqjako6i sprzedawanej benzyny bezolowiowej ioleju napgdowego spelniajqce

wymagania okre6lone w Rozporz4dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 paidziernika 2015 r. w sprawie
wymagah jako3ciowych dla paliw ciektych (Dz. U. z 23 paidziemika 2015 roku, poz. 1680) oraz
odpowiednio normy PN-EN228.

2. Zamawiajqcy obciq2y Dostawcg kosztami zwiqzanymi z ewentualnymi naprawami samochodow.
spowodowanymi zlq jakoSciq paliwa, przeprowadzonym i w nastgpstwie uznania przez Dostawcq reklamacji
Zamawiaj4cego.

3. Dostawca gwarantuje, ze jego stacje paliw spelniajq wymagania okreslone w Rozporz4dzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 2l listopada 2005 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaC bazy
istacje paliw ptynnych, ruroci4gi przemyslowe dalekosig2ne sluzqce do transportu ropy naftowej i
produkt6w naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, po2.2063 zp6in. zm.).

4. W przypadku stw ierdzenra przez Zamawiaj4cego odstgpstw wjakosci paliwa od obowiqzuj4cych norm,
obowi4zuje nastgpuj4ca droga reklamacyjna:
a) reklam acj a musi by( zloaona na piSmie (dopuszczalna jest forma elektron iczna na adres:

. @ . ........,, kt6ra zostanie potwierdzona pisemnie);
b) reklamacja musi zawieraC uzasadnienie reklamacji oraz 24danie Zamawiajqcego;
c) reklamacja musi zawierad adres stacji na ktorej dokonano zakupu paliwa n iespeln iajqcego norn jako5ci;
d) od momentu przyjgcia reklamacji Dostawca ma l4 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji:
e) w przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiqzany jest do naprawienia poniesionej przez

Zamawiaj4cego szkody w wysoko6ci udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za
naprawQ):

l) zako6czenie postgpowania reklamacyjnego u Dostawcy nie zamyka mozliwoSci dochodzenia swych praw
na drodze s4dowej.

$ 14.

L Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastEpiC na piSmie pod rygorem niewa2no3ci takiej zmiany.
2. Niedopuszcalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowieri zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowieh do umowy niekorzystnych dla Zamaw iajqcego jezeli prry ich uwzglgdnieniu
nale2aloby zmienid treSi oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Dostawcy, chyba ze koniecznose
wprowadzenia takich zrnian wynika z okolicznoSci, kt6rych nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia
umowy.
3. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci . Strony nie dopuszczajE
formy dokumentowej dla skladania jakichkolwiek oSwiadczeri woli czy wiedzy w zakresie lEczqcego je stosunku
prawnego czyniqc formg pisemnq pod rygorem niewa2nodcijako formg wylqcznq .

$ 15.

Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzlgai bgdq polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane bgdq przez s4d powszechny wlasciwy ze wzglgdu
na siedzibg Zamawiajqcego.

$ 16.
l.Zal4cznikami stanowi4cymi integralnq cz95d umowy sq :

a) raporty z zestawieri tankowah dokonanych w okresie rozliczeniowym,
b) specyfikacja istotnych warunkdw zam6wienia
c) oferta na podstawie, ktdrej dokonano uryboru Dostawcy
d) wykaz marek inumerow rejestracyjnych pojazd6w Zamawiajqcego,
e) wykaz stacji benzynowych Wykonawcy.

$ t7.



l.Dane osobowe przekazane przez Strony od siebie wzajemnie w zwiqzku z niniejszq Umowq, przetwarzane bgdg
wylqcznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

2.Strony zgodnie oswiadczajq, i2 przetwarzanie w zakresie udostgpnionych im przez drug4 strong danych
osobowych os6b o kt6rych mowa w $ l0 umowy dokonywane bqdzie ze strony zamawiajqcego przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzib4 w Polkowicach, jako administratora danych w celu
i w zakresie zapewnienia prawidlowo5ci realizacji niniejszej umowy

3.Kazda zE stron zrealizuje obowi4zek informacyjny wzglgdem os6b o kt6rych mowa w g l0 w imieniu
administratora danych. Wz6r obowiqzku stanowi zalqcmik do niniejszej umowy.

$ 18.
Umowa zostala sporz4dzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajqcego ijeden
dla Dostawcy.

ZAMAWIAJ,{CY: DOSTAWCA:

A
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Zal. do umow] : Klauzula inlormacyjna

Obowi4zek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacjizadaf okreSlonych

, ." #'T""'lX,1l;;';;"*",

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
ul. Dqbrowskiego 2

59-100 Polkowice

Administratorem Pani / Pana Danych jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibq w
Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59- 100 Polkowice;
Wyznaczyli3my Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowaC sig przez adres e-mail
iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2;
Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadari okreSlonych umowq gromadzone iprzetwarzane
sq w celu identyfikacj i osdb uprawnionych do realizacji zadari okretlonych umowq, w tym zapewnienia
prawidlowego wsp6ldzia.lania w zwi4zku z wykonaniem umowy. Podstawq prawnq przetwarzania
dokonywanego przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora, polegajqcy na zapewnieniu prawidlowo6ci realizacji przedmiotu umowy;
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla reahzacji cel6w, dla ktorych dane sq zbierane. Brak
podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzial w realizacjiumowy.
Dane osobowe zostanq udostgpnione podmioto\ryi bgdqcemu stronq umowy oraz osobie / osobom
reprezentujqcym stronQ umowy, osobom zaangazowanym w realizacjg umowy a takze mogq zostai
udostgpnione wla5ciwym organom paristwowym jeSli taki obowiqzek bgdzie wynikaC z przepis6w prawa
nadto podmiotq Swiadcz4cym adm in istratorowi uslugi, kt6re dla realizacji cel6w sq niezbgdne, w tym w
szczeg6lnoSci podnriotom $wiadcz4cym uslugi informaryczne, wsparcia technicznego iorganizacyjnego,
Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres realizacji urnowy, apo jego zakohczeniu przez
odpowiedni okres wynikajqcy z przepisow prawa, dotyczqcych obowiqzku archiwizacji dokument6w;
Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwazania. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych - o ile inne przepisy prawa nie uniemoZliwiajq Administratorowi realizacji tych
Draw.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uzna, Ze przetwarzanie danych narusza obowiqzuj4ce przepisy prawa z
zakresu ochrony danych osobowych
Zr6dlem danych, od kt6rych Administrator otrzymal Pani/Pana dane jest strona umowy:

2)

'1i

4)

6)

7)

e)

t0) W ramach przetwarzania danych osobowych osob realizujqcych zadania w ramach umowy nie dokonuje
siQ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie bEdq przekazywane go
organizacj i nr igdzynarodowych an i do pa6stw trzecich.

PrzyjmujE powyzsze do wiadomoSci:


