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I. Nazwa i adres zamawiaj�cego 

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1  

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464 

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131 

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa (oleju nap�dowego) do pojazdów zamawiaj�cego oraz 

sprz�tu silnikowego.  

2. Ilo�ci okre�lone s� w Zał�czniku nr 3 do SIWZ.  

3. Zakup paliwa:  

a) tankowanie bezpo�rednio do zbiorników paliwa wskazanych pojazdów b�d�cych własno�ci�
Zamawiaj�cego oraz do pojemników dostarczonych przez Zamawiaj�cego.  

b) Rozliczenie za zakup paliwa dokonywane b�dzie na podstawie kart.  

4. Wykonawca wystawi 3 karty na numery rejestracyjne pojazdów wskazanych przez Zamawiaj�cego. 

5. Wykonawca zapewni mo�liwo�� tankowania z dystrybutora 24 godziny na dob� przez 7 dni w tygodniu 

(w tym w dni �wi�teczne).   

6. Podstaw� do rozliczenia zakupu paliw płynnych w okresie trwania umowy b�d� ceny obowi�zuj�ce na 

stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wska�nik obni�ki cen podany w ofercie.  

7. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z dwutygodniowym okresem rozliczeniowym ( tj. od 1 do 

15-tego i od 16 -tego do ostatniego dnia ka�dego miesi�ca).  

8. Wykonawca zapewni sprzeda� paliw płynnych spełniaj�cych wymagania okre�lone w rozporz�dzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 23 pa�dziernika 2015r. w sprawie wymaga� jako�ciowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U. poz. 1680) zgodnego z norm� PN-EN 228 oraz PN-EN 590. 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia b�dzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 36 miesi�cy lub do 

wyczerpania warto�ci umowy (w zale�no�ci, które zdarzenia nast�pi wcze�niej).  

2. Wykonawca zapewni mo�liwo�� tankowania Zamawiaj�cemu na stacjach zlokalizowanych w obr�bie 

Województwa �l�skiego min. 20 stacji, w tym w granicach administracyjnych miasta Sosnowiec min. 3 

stacje oraz  min 2 stacje w miastach bezpo�rednio granicz�cych z m. Sosnowiec.   

Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i 

akceptuj�cych karty bezgotówkowego tankowania, wydane przez wykonawc�, na warunkach takich samych 

jak dla sieci stacji wykonawcy. 

Wykonawca przed zawarciem umowy udost�pni wykaz stacji paliw z podaniem ich miejsca poło�enia (adresu). -  

IV. Warunki udziału w post�powaniu  

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegaj� wykluczeniu,  

2. Warunki udziału w post�powaniu:  
O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy spełniaj� warunki udziału w post�powaniu, 

dotycz�ce:  

a) kompetencji lub uprawnie� do prowadzenia okre�lonej działalno�ci zawodowej, o ile wynika to 

z odr�bnych przepisów  

– Wykonawca spełni warunek udziału w post�powaniu dotycz�cy kompetencji lub uprawnie� do 

prowadzenia okre�lonej działalno�ci zawodowej – je�eli wyka�e, �e posiada aktualn� koncesj� na obrót 

paliwami wydan� przez Prezesa Urz�du Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami obj�tymi niniejszym zamówieniem. 

b) zdolno�ci technicznej lub zawodowej  

– Wykonawca spełni warunek udziału w post�powaniu dotycz�cy zdolno�ci technicznej – je�eli wyka�e, �e 

posiada w obr�bie Województwa �l�skiego min. 20 stacji, w tym w granicach administracyjnych 

miasta Sosnowiec min. 3 stacje oraz 2 stacje w miastach bezpo�rednio granicz�cych z m. 

Sosnowiec.  
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiaj�cy nie okre�la warunku w tym zakresie. 

2.1. Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia, na zasadach okre�lonych w art. 23 

ustawy Pzp. 
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3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z post�powania 
3.1. Zamawiaj�cy wykluczy z post�powania Wykonawc� w okoliczno�ciach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku zło�enia o�wiadczenia o przynale�no�ci lub braku 

przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

3.2. Zamawiaj�cy nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp. 

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty 
Post�powanie jest prowadzone na zasadach okre�lonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj�cy dokona oceny 

ofert, a nast�pnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwy�ej oceniona zgodnie z kryteriami oceny 

ofert, okre�lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu. 

V. Wykaz o�wiadcze� i dokumentów, jakie maj� dostarczy� Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w post�powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.  

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 

okoliczno�ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych, nale�y zło�y�:
a)  o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ oraz je�eli nie przynale�y do �adnej grupy kapitałowej 

o�wiadczenie według zał�cznika nr 2.1, 

b) aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci 

gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji (na wezwanie).  

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si�
odpowiednio § 7 Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy w post�powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 

poz. 1126). 

2.  W celu potwierdzenia, posiadania kompetencji lub uprawnie� do prowadzenia okre�lonej działalno�ci 

zawodowej, nale�y zło�y�: aktualn� koncesj� na obrót paliwami wydan� przez Prezesa Urz�du Regulacji 

Energetyki zgodnie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu 

paliwami obj�tymi niniejszym zamówieniem

2.1. w celu potwierdzenia, �e oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiaj�cego

nale�y zło�y�: o�wiadczenie, �e oferowane paliwo spełnia wymagania okre�lone w rozporz�dzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 23 pa�dziernika 2015r. w sprawie wymaga� jako�ciowych dla paliw ciekłych,  

2.2. w celu potwierdzenia, �e Wykonawca posiada zdolno�� techniczn� lub zawodow� nale�y zło�y�
o�wiadczenie, �e posiada w obr�bie Województwa �l�skiego min. 20 stacji, w tym w granicach 

administracyjnych miasta Sosnowiec min. 3 stacje oraz 2 stacje w miastach bezpo�rednio granicz�cych z m. 

Sosnowiec.

2.3. Wszystkie w/w dokumenty powinny by� przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii po�wiadczonej 

za zgodno�� z oryginałem przez osoby(�) uprawnione do składania o�wiadcze� woli w imieniu 

Wykonawcy. 

3. Dla Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególno�ci zastosowanie 

art. 23 Prawa zamówie� publicznych. Oferta winna zawiera� dokument potwierdzaj�cy ustanowienie 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma 

pełnomocnictwa: oryginał lub kopia po�wiadczona za zgodno�� z oryginałem przez notariusza).  

3.1. Dokumenty zwi�zane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej 

i konsorcjanci musz� zło�y� oddzielnie, tj. ka�dy ze wspólników/konsorcjantów musi przedło�y� oddzielne 

o�wiadczenie, dotycz�ce wył�cznie jego osoby. 

4. Pełnomocnictwo – je�li Wykonawc� reprezentuje pełnomocnik.  

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia po�wiadczona za zgodno�� z oryginałem przez notariusza. 

5. Wykonawca składa równie� wypełnione czytelnie, podpisane i opiecz�towane przez osob�/osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy: 

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1 do SIWZ, 

-  formularz o�wiadcze� wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 2 / 2.1. do SIWZ, 

-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 3 SIWZ.   
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6. Zamawiaj�cy wymaga, aby dokumenty okre�lone w pkt. 1, 3 i 5 sporz�dzone były zgodnie z zał�cznikami 

w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca si� wypełnienie zał�czników nr 1, 2, 2.1, 3 na drukach stanowi�cych 

zał�czniki do niniejszej SIWZ. 

7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiaj�cy przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawc�, którego 

oferta została najwy�ej oceniona, do zło�enia w wyznaczonym, nie krótszym ni� 5 dni, terminie aktualnych na 

dzie� zło�enia dokumentów okre�lonych w pkt. 1b potwierdzaj�cych brak podstaw wykluczenia.  

VI. Wymagania dotycz�ce wadium 

1. Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium.  

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz przekazywania 

o�wiadcze� i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si� z Wykonawcami 

1. Zamawiaj�cy dopuszcza elektroniczn� form� porozumiewania si� z Wykonawcami za pomoc� e-maila oraz 

faxu. Je�eli Zamawiaj�cy lub Wykonawca przekazuj� o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faxem lub drog� elektroniczn�, ka�da ze stron na ��danie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych Wykonawca mo�e zwróci� si� do 

Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiaj�cy niezwłocznie udzieli wyja�nie�, nie pó�niej jednak ni� na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, �e wniosek o wyja�nienie tre�ci SIWZ wpłyn�ł do Zamawiaj�cego nie 

pó�niej ni� do ko�ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówie� publicznych, je�eli wniosek o wyja�nienie tre�ci 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 

Zamawiaj�cy mo�e udzieli� wyja�nie� albo pozostawi� wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówie� publicznych przedłu�enie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowa�niony jest Dział Zamówie� Publicznych,   

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
tel: (32) 41 30 125, 130  fax. 41 30 131 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca winien zapozna� si� ze wszystkimi rozdziałami oraz zał�cznikami składaj�cymi si� na 

Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo zło�y� tylko jedn� ofert�, zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowoln� cz��� zamówienia lub wszystkie cz��ci. 

3. Formularz ofertowy nale�y wypełni� według warunków i postanowie� SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek 

cz��� z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiaj�cy zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.  

4. Ofert� nale�y sporz�dzi� czytelnie w j�zyku polskim w formie pisemnej. 

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i o�wiadczenia musz� by� podpisane przez osob� lub osoby 

upowa�nione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny by� czytelne lub opatrzone imienn�
piecz�tk�. 

6. Wszystkie dokumenty i o�wiadczenia w j�zykach obcych nale�y dostarczy� przetłumaczone na j�zyk polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi zał�czonymi dokumentami i o�wiadczeniami powinna stanowi� jedn� cało��. 
Wszystkie strony nale�y poł�czy� z sob� (zszy�, spi��, zbindowa� lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w tre�ci oferty musz� by� parafowane przez osoby wskazane w pkt. 

5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniej�c�. 
9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z pó�n. zm.), Wykonawca 

winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budz�cy w�tpliwo�ci zastrzec, które spo�ród zawartych 

w ofercie informacji stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa i nie mog� by� udost�pniane innym uczestnikom 

post�powania. Informacje te winny by� umieszczone odr�bnie od pozostałych informacji zawartych 

w ofercie, w osobnej wewn�trznej kopercie, oznaczonej klauzul� o tre�ci: „DOKUMENT STANOWI 

TAJEMNIC� PRZEDSI�BIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z po	n. zm.)”. 

10. Ofert� nale�y umie�ci� w zamkni�tej kopercie, opisanej w nast�puj�cy sposób:  
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Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 

Oferta do post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
DOSTAW� PALIWA 

ZP-2200-4/17 

Nie otwiera� przed      16.02. 2017r.,  godz. 10
30

”  

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

a) Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany do zło�onej oferty b�d� wycofa� ofert� pod warunkiem, �e 

Zamawiaj�cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian b�d� wycofaniu oferty przed 

upływem terminu składania ofert 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by� zło�one na takich samych zasadach jak składana 

oferta – w zamkni�tej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostan� otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmian� i po stwierdzeniu poprawno�ci procedury dokonania zmian zostan� doł�czone do 

oferty. 

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  

IX. Termin zwi�zania ofert�

1. Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni, licz�c od upływu terminu składania ofert. 

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

�� Oferty nale�y zło�y� w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 

Sekretariat III pi�tro do dnia 16.02.2017r.  do godz. 1000
 . 

�� Oferta zło�ona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówie�
publicznych. 

3. Zamawiaj�cy otworzy oferty w dniu 16.02.2017r. o godz. 1030
 w Dziale Zamówie� Publicznych 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek obok portierni 

głównej. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cen� ofertow� na formularzu ofertowym (zał�cznik nr 1).  

 Sposób obliczenia ceny (odpowiednio w Zał�cznikach 3):  

warto�� poszczególnego asortymentu: cena jednostkowa netto x ilo�� = warto�� netto + podatek VAT = 

warto�� brutto,  

2. Oferta musi zawiera� ostateczn�, sumaryczn� cen� obejmuj�c� wszystkie koszty z uwzgl�dnieniem 

wszystkich opłat i podatków. 

3. Cena oferty powinna by� skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmuj�cy warto�� oferty.  

4. Ceny jednostkowe, cena ł�czna, podatek VAT nale�y poda� do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena ma by� wyra�ona w złotych polskich. 

6. Cena winna by� obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu okre�lonego w zał�czniku 3 do 

SIWZ.  

7. Cen� oferty nale�y obliczy� na podstawie �rednich cen paliw brutto z dnia ogłoszenia niniejszego 

post�powania tj. z dnia  08.02.2017 r.  z 3 wybranych stacji z terenu Sosnowca. Cena oferty powinna zosta�
pomniejszona o warto�� udzielonego rabatu. 

UWAGA!  
1. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym nale�y poda�

w zaokr�gleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasad� okre�lon� w §5 ust. 6 

Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "ko�cówki poni�ej 0,5 grosza pomija si�, 
a ko�cówki 0,5 grosza i wy�sze zaokr�gla si� do 1 grosza". 

2. Je�eli zostanie zło�ona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowi�zku podatkowego 

Zamawiaj�cego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotycz�cym wewn�trz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj�cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowi�zek wpłaci� zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami. 
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XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:   

Kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cen� :
Cmin – cena  najni�sza spo�ród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty 

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta z najwi�ksz� liczb� punktów. 

XIII. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy 

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły post�powania 

1. Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie zamierza zawrze� umowy ramowej. 

2.  Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 

3.  Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielenia zamówie�, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp. 

4. Zamawiaj�cy nie wskazuje cz��ci kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania. 

5. Zamawiaj�cy ��da wskazania przez Wykonawc� w ofercie cz��ci zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom.  

5.1.. Wykonawca, który zamierza wykonywa� zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyra�nie 

w ofercie wskaza�, jak� cz��� (zakres zamówienia) wykonywa� b�dzie rzeczywi�cie w jego imieniu 
podwykonawca oraz poda� firm� podwykonawcy. Nale�y w tym celu wypełni� odpowiednio o�wiadczenie 

według pkt. 7 zał�cznika nr 1 – Formularz oferty. Je�eli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu 

niewypełniony, zamawiaj�cy uzna, i� zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału 

podwykonawców. 

5.2.. Zamawiaj�cy ��da, aby przed przyst�pieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile s� ju� znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaanga�owanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowi�zany jest do zawiadomienia Zamawiaj�cego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a tak�e 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w pó�niejszym okresie zamierza powierzy�
realizacje zamówienia. 

5.3. Powierzenie wykonania cz��ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno�ci 

za nale�yte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Zgodnie z Ksi�g� Jako�ci Zarz�dzania �rodowiskowego oraz Zarz�dzania Bezpiecze�stwem i Higien� Pracy 

– pkt. 7.4.2 Zamawiaj�cy dokona oceny dostawców/Wykonawców. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  

Istotne postanowienia umowy:  

1. Rozliczenia pomi�dzy wykonawc� a zamawiaj�cym dokonywane b�d� na podstawie ilo�ci faktycznie 

zakupionego paliwa oraz ceny obowi�zuj�cej na danej stacji w dniu pobrania pomniejszonej o zaoferowany 

rabat. 

2. W przypadku zmniejszenia szacunkowej ilo�ci kupowanego paliwa, stosownie do rzeczywistych potrzeb 

zamawiaj�cego, wykonawcy nie b�d� przysługiwały �adne roszczenia w stosunku do zamawiaj�cego 

3. Termin płatno�ci: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiaj�cego prawidłowo wystawionego oryginału 

faktury. Za dat� sprzeda�y uznaje si� ostatni dzie� okresu rozliczeniowego. Ustala si� nast�puj�ce okresy 

rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia miesi�ca i od 16 dnia miesi�ca do ostatniego 

dnia miesi�ca. 

4. Faktury za transakcje bezgotówkowe dokonane przez zamawiaj�cego z u�yciem kart bezgotówkowego 

tankowania wystawiane b�d� przez wykonawc� po zako�czeniu ka�dego z okresów rozliczeniowych i 

przesyłane Zamawiaj�cemu niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w terminie 7 dni od dnia sprzeda�y, wraz z 

zestawieniami transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. 

Zestawienie, o którym mowa powy�ej powinno zawiera� rozliczenie ka�dorazowej transakcji dokonanej 

przez zamawiaj�cego w danym okresie rozliczeniowym za pomoc� kart bezgotówkowego tankowania tj.: 

numer karty, dat�, godzin� transakcji i miejsce, nazw� produktu, cen� jednostkow�, ilo�� pobranego 

asortymentu i całkowit� warto�� transakcji (brutto i netto). 
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5. Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyda 3 karty 

bezgotówkowego tankowania na numery rejestracyjne pojazdów zgodnie z danymi podanymi przez 

Zamawiaj�cego w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wydane przez 

wykonawc� karty bezgotówkowego tankowania b�d� umo�liwiały ewidencjonowanie pobranych 

paliw osobno dla ka�dego pojazdu zamawiaj�cego. 

6. Wykonawca zapewni wa�no�� kart w okresie obowi�zywania umowy.  

7. Wykonawca zapewni potwierdzenie transakcji przy u�yciu kart bezgotówkowego tankowania 
w formie wydruku (dowód sprzeda�y) bezpo�rednio u operatorów prowadz�cych stacje paliw.  

8. Operator (wykonawca) jest uprawniony przy ka�dej transakcji dokonywanej przy u�yciu karty 

bezgotówkowego tankowania do weryfikacji karty.  

9. Ka�da transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana z dokładnym podaniem numeru transakcji 

bezgotówkowej przy u�yciu karty bezgotówkowego tankowania, daty, miejsca, warto�ci i ilo�ci zakupionego 

asortymentu. 

8. Ilo�� kart mo�e ulec zmianie zgodnie z potrzebami zamawiaj�cego. 

9. Wykonawca zapewni mo�liwo�� tankowania z dystrybutora 24 godziny na dob� przez 7 dni w tygodniu 

(w tym w dni �wi�teczne).   

10.Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo oddania paliwa do zbadania uprawnionej jednostce; (ustawa z dnia 

25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako�ci paliw ( tj. Dz.U. 2016, poz. 1928 ) oraz 

ustawa z dnia 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

11.Zapłata nale�no�ci przez Zamawiaj�cego nast�pi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

oryginału prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy: 

Nazwa banku:..........................................................................................................................  

Nr konta bankowego...............................................................................................................  

12.Dat� otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiaj�cego.  

13.Za dat� zapłaty strony przyjmuj� dat� obci��enia rachunku bankowego Zamawiaj�cego 

XVI.  Informacje o formalno�ciach, jakie powinny by� dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
a) Zamawiaj�cy zawrze umow� w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze�eniem art. 183, w terminie 

nie krótszym ni� 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drog� elektroniczn�) o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiaj�cy mo�e zawrze� umow� przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, 

je�eli w post�powaniu zostanie zło�ona tylko jedna oferta. 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiaj�cy wska�e wybranemu w wyniku niniejszego post�powania 

Wykonawcy. 

4. Je�eli wybrana oferta została zło�ona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo 

zamówie� publicznych, Zamawiaj�cy mo�e ��da� przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia umowy reguluj�cej współprac� tych Wykonawców. 

XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cych wykonawcy w toku post�powania 

o udzielenie zamówienia 

W toku post�powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługuj� �rodki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówie� publicznych.   
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Zał�cznik nr 1 
ZP-2200-4/17 

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

 (piecz�� firmowa ) 

     Formularz oferty 

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

siedziba/adres: ......................................................................................................................... 

Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 

telefon:...............................................fax: ......................................................... 

e–mail:................................................................................................................ 

Czy wykonawca jest mikroprzedsi�biorstwem b�d� małym lub �rednim przedsi�biorstwem
1
? (Podkre�li�

wła�ciwe) 

1. Przyst�puj�c do post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

DOSTAW� PALIWA, oferuj�  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach okre�lonych w SIWZ 

za cen�: 

Warto�� zamówienia netto Warto�� podatku VAT Warto�� zamówienia brutto 

   

1.1. Procent rabatu proponowanego na ka�dy litr paliwa, jaki wykonawca udzieli zamawiaj�cemu w stosunku 

do ceny detalicznej paliwa: …................. %

2. Warunki płatno�ci:  

Oferujemy płatno�� w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj�cego faktury wystawionej po 

okresie rozrachunkowym. 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia b�dzie realizowany w terminie do 36 miesi�cy od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania warto�ci zawartej umowy, w zale�no�ci, które zdarzenie wyst�pi pierwsze.  

4.  O�wiadczam, �e: 

1. Istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane.  

2. Zobowi�zuj� si� w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okre�lonych 

w SIWZ.   

3. Jestem zwi�zany niniejsz� ofert� przez czas wskazany w SIWZ. 

5. O�wiadczam, �e:  

1. przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia b�d� spełniały wymagania okre�lone 

w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 pa�dziernika 2015r. w sprawie wymaga� jako�ciowych dla 

paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680),  

2. Wykonawca posiada aktualn� koncesj� na obrót paliwami wydan� przez Prezesa Urz�du Regulacji 

Energetyki zgodnie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami 

obj�tymi niniejszym zamówieniem,  

3. Wykonawca posiada w obr�bie Województwa �l�skiego min. 20 stacji, w tym w granicach 

administracyjnych miasta Sosnowiec min. 3 stacje oraz 2 stacje w miastach bezpo�rednio 

granicz�cych z m. Sosnowiec.
4. zapewniam Zamawiaj�cemu całodobow� mo�liwo�� tankowania na:  

                                                
1
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz�ce definicji mikroprzedsi�biorstw oraz małych i �rednich przedsi�biorstw 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s� wymagane wył�cznie do celów statystycznych.  
 Mikroprzedsi�biorstwo: przedsi�biorstwo, które zatrudnia mniej ni� 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsi�biorstwo: przedsi�biorstwo, które zatrudnia mniej ni� 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
�rednie przedsi�biorstwa: przedsi�biorstwa, które nie s� mikroprzedsi�biorstwami ani małymi przedsi�biorstwami i które 
zatrudniaj� mniej ni� 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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(nale�y poda� liczb� ale nie mniej ni� 20) ................ stacjach zlokalizowanych w obr�bie Województwa 

�l�skiego, w tym:  
................ (nie mniej ni� 3) stacjach na terenie miasta Sosnowca oraz 

................ (nie mniej ni� 2) stacjach w miastach s�siaduj�cych z m. Sosnowiec. 
  

5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsz� udost�pnimy zamawiaj�cemu przed zawarciem 

umowy wykaz stacji paliw zapewniaj�cych realizacj� zobowi�za� wynikaj�cych z niniejszego zamówienia 

spełniaj�cych warunki zawarte w SIWZ. 

6. O�wiadczam, �e wybór mojej/naszej oferty: 

a) nie b�dzie prowadził do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług; 

b) b�dzie prowadził do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług w zakresie i warto�ci: 

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

(nale�y wskaza� nazw�/rodzaj towaru, którego dostawa b�dzie prowadzi� do jego powstania oraz ich warto��
bez kwoty podatku od towarów i usług) 

7. Podwykonawstwo: 
Podwykonawstwo: Odpowied	: 
Czy wykonawca zamierza zleci� osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek cz��ci zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Je�eli tak i o ile jest to wiadome, prosz� poda� wykaz 

proponowanych podwykonawców:  

Podwykonawca 

(nazwa/adres): 

Zakres: 

  

  

  

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

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

    

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

(podpis i piecz�tka osoby upowa�nionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 2 
ZP-2200-4/17 
Wykonawca:  (dla wspólników spółki cywilnej wypełni� odr�bnie dla ka�dej osoby) 
………………………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zale�no�ci od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

O�wiadczenie wykonawcy 

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

DOTYCZ
CE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST�POWANIA

1. O�wiadczam, �e nie podlegam wykluczeniu z post�powania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

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

                                                   .......................................................................... 
Podpisy i piecz�� imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty 

wspólnej – podpis ka�dego z Wykonawców 

składaj�cych ofert� wspóln�

Zał�cznik nr 2’ 
ZP-2200-4/17 

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

 (piecz�� firmowa )

O�WIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu  

okre�lonych przez Zamawiaj�cego 

Przyst�puj�c do przedmiotowego post�powania 

o�wiadczamy, �e: 

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz. 2164 z pó�n. zm.) o�wiadczam, �e spełniam warunki okre�lone przez Zamawiaj�cego w pkt. IV SIWZ. 

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

    

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

Podpis  i piecz�� imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 

Wykonawców 
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Zał�cznik nr 2.1  - UWAGA!  Zał�cznik przedło�y�  w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej Szpitala informacji dotycz�cych kwoty, jak� zamierza przeznaczy� na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy zło�yli oferty w terminie, cen ofert. 

(dla wspólników spółki cywilnej wypełni� odr�bnie dla ka�dej osoby) 

Zał�cznik powinien by� zło�ony w formie pisemnej

ZP-2200-4/17 

O�WIADCZENIE O PRZYNALE�NO�CI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Ja, ni�ej podpisany .......................................................................................... 
                                                           (imi� i nazwisko składaj�cego o�wiadczenie) 

B�d�c upowa�nionym do reprezentowania Wykonawcy: 
..................................................................................................................... 
                                                    (nazwa Wykonawcy) 

.................................................................................................................... 
                                              (adres siedziby Wykonawcy) 

Niniejszym o�wiadczam, �e*: 

- Wykonawca nie przynale�y do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó�n. zm.), z Wykonawcami, którzy zło�yli 

oferty w przedmiotowym post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

- Wykonawca przynale�y do tej samej grupy kapitałowej ł�cznie z nw. Wykonawcami, którzy zło�yli odr�bne 

oferty w przedmiotowym post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**: 

Nazwa Wykonawcy  
(który zło�ył ofert� w post�powaniu) 

Siedziba 

UWAGA: 

Je�eli Wykonawca nie przynale�y do �adnej grupy kapitałowej mo�e zło�y� wraz z ofert� o�wiadczenie o tre�ci: 

O�wiadczam, �e Wykonawca nie przynale�y do �adnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó�n. zm.), 

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

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

Podpisy i piecz�� imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej – podpis ka�dego z 

Wykonawców składaj�cych ofert� wspóln�

*
niepotrzebne skre�li�

** Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia o przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy zło�yli 

odr�bne oferty, Wykonawca mo�e przedstawi� dowody wskazuj�ce, �e istniej�ce powi�zania z ww. Wykonawcami nie 

prowadz� do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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ZP-2200-4/17  
Zał�cznik nr 3  

     FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 

l.p Asortyment 
Jedn. 

miary

 Ilo��
jedn.   

 Cena 

jednostk.

netto 

Cena 

jednostk.

brutto 

Warto��
netto 

(kol. 4x 

kol.5) 

Stawka 

VAT 

w %

Warto��
brutto

(kol. 7 + 

VAT) 

Oferowa

ny  rabat 

w %

Warto�� brutto 

oferty 
(z 

uwzgl�dnionym 

rabatem) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Olej 
nap�dowy 
ON 

litr 43 500,00    

  

                                             

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

(podpis i piecz�tka imienna  

osoby upowa�nionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 


