Ciepielów, dnia 19.07.2011r.
RRGKiOŚ. 272/1/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
„Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb
98 w okresie sierpień 2011 rok - lipiec 2014 rok”
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego oraz
benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2011 rok - lipiec 2014 rok.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest olej napędowy w ilości średnio miesięcznej 2 500 litrów, etylina
bezołowiowa Pb 95 około 200 litrów oraz etylina bezołowiowa Pb 98 około 100 litrów
miesięcznie do następujących pojazdów: Autosan H9/21.41S, nr rejestracyjny WLI H077 olej napędowy Jelcz 005, nr rejestracyjny WLI T521 - olej napędowy Jelcz 005, nr
rejestracyjny WLI J486 - olej napędowy Star 244, nr rejestracyjny WLIT298 - olej napędowy
TATRA 815, nr rejestracyjny WLI R004 - olej napędowy DAF FA 1100, nr rejestracyjny
WLI R372 - olej napędowy FS Lublin, nr rejestracyjny WLI A897- olej napędowy Ford
transit, nr rejestracyjny WLI 04620 - olej napędowy Ciągnik MTZ-82, nr rejestracyjny WLI
X202 - olej napędowy Agregat prądotwórczy SB 290TDAV04 - olej napędowy Star 26P, nr
rejestracyjny WLI V927 - etylina Pb 95 Motopompy pożarnicze - etylina Pb 95 Pompy
szlamowe - etylina Pb 95 Wykaszarka - etylina Pb 95 Pilarki spalinowe STIHL i
HUSQVARNA - etylina Pb 98 Kosiarka spalinowa - etylina Pb 98 Motopompa NIAGARA etylina Pb 98 Odśnieżarka spalinowa Ariens ST 30DLE - etylina Pb 98 Istotnym dla
zamawiającego jest zapewnienie możliwości ciągłego tankowania paliwa przez w/w pojazdy
w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2014 roku. Ilości paliwa wyszczególnione
wyżej mogą.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia, zał nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia, zał nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Na podstawie oświadczenia, zał nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia, zał nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Na podstawie oświadczenia, zał nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Parafowany wzór umowy - zał. nr 3 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•
•

1 - Cena - 0.80
2 - Odległość od siedziby Urzędu Gminy w Ciepielowie - 0.20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Aneksowanie ceny jednostkowej za litr paliwa w związku ze zmianami cen na rynku paliw.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego
1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓJT
Artur Szewczyk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm..) na zadanie
„Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie
sierpień 2011 rok – lipiec 2014 rok”
I. Zamawiający:
Pełna nazwa Zamawiającego: Gmina Ciepielów, reprezentowana przez Wójta Gminy
Ciepielów - mgr Artura Szewczyka
Adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów
REGON: 000537444
NIP: 811-11-83-781
Internet: http www.ciepielow.pl, e-mail:gmina@ciepielow.pl,
Numer telefonu: (048) 3788080, fax: (048) 3788080
II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:
Imię i nazwisko: Józef Matysiak
Stanowisko służbowe: Inspektor
Numer telefonu: (048) 3788047 wewn. 37
Numer pokoju(w siedzibie zamawiającego): 17
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 9.00-13.00
III. Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości średnio miesięcznej 2 500 litrów,
etylina bezołowiowa Pb 95 około 200 litrów oraz etylina bezołowiowa Pb 98 około
100 litrów miesięcznie do następujących pojazdów:
− Autosan H9/21.41S nr rejestracyjny WLI H077 - olej napędowy
− Jelcz 005
nr rejestracyjny WLI T521 - olej napędowy
− Jelcz 005
nr rejestracyjny WLI J486 - olej napędowy
− Star 244
nr rejestracyjny WLIT298 - olej napędowy
− TATRA 815
nr rejestracyjny WLI R004 - olej napędowy
− DAF FA 1100
nr rejestracyjny WLI R372 - olej napędowy
− FS Lublin
nr rejestracyjny WLI A897- olej napędowy
− Ford transit
nr rejestracyjny WLI 04620 - olej napędowy
− Ciągnik MTZ-82 nr rejestracyjny WLI X202 - olej napędowy
− Agregat prądotwórczy SB 290TDAV04
- olej napędowy
− Star 26P
nr rejestracyjny WLI V927 - etylina Pb 95
− Motopompy pożarnicze
- etylina Pb 95
− Pompy szlamowe
- etylina Pb 95
− Wykaszarka
- etylina Pb 95
− Pilarki spalinowe STIHL i HUSQVARNA
- etylina Pb 98
− Kosiarka spalinowa
- etylina Pb 98
− Motopompa NIAGARA
- etylina Pb 98
− Odśnieżarka spalinowa Ariens ST 30DLE
- etylina Pb 98

-

Istotnym dla zamawiającego jest zapewnienie możliwości ciągłego tankowania paliwa przez
w/w pojazdy w okresie od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2014 roku.
Ilości paliwa wyszczególnione wyżej mogą ulec wahaniom w poszczególnych miesiącach
z uwagi na specyfikę świadczonych usług.
IV. Informacje o przetargu
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
V. Sposób przygotowania oferty
1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
- aktualny wpis do działalności gospodarczej albo wypis z rejestru handlowego minimum 2 lata działalności (kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem)
- zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
wydane przez odpowiedni oddział ZUS
- zaświadczenie o nie zaleganiu z zobowiązaniami z tytułu podatków – wydane przez
Urząd Skarbowy odpowiedni dla siedziby podmiotu
- parafowany wzór umowy (załącznik nr 3)
2.Ofertę należy złożyć na załączonych drukach (załącznikach do SIWZ)
3.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
4.Sposób przygotowania oferty:
- oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim
- wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy
- wszystkie strony wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający
ich dekompletacji
- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną
5.Opakowanie i oznakowanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1
(sekretariat), Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.
6.Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:
Oferta na „Dostawę oleju napędowego oraz etyliny dla Urzędu Gminy
w Ciepielowie w okresie sierpień 2011 rok – lipiec 2014 rok”
Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert w dniu 27 lipca 2009 r., godz. 10.00
VI. Warunki wymagane od wykonawców
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.)
2. Złożą wszystkie dokumenty określone w niniejszej specyfikacji w celu potwierdzenia
spełnienia warunków , o których mowa w pkt V ppkt 1.
Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 kwietnia 2004 roku
w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz. U. Nr 71,poz.645).
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający
żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę następujących dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
3. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
VII. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VIII. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 04 sierpień 2011r. – 31 lipiec 2014 rok
IX. Opis sposobu obliczania ceny
Cena powinna być podana :
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto
Ocenie podlegać będą jedynie oświadczenia oferenta, które załączone są do niniejszej
SIWZ i dokumenty wymagane przez SIWZ. Zastosowana zostanie ocena metodą 0-1.
X. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie
Walutą, jaką będzie stosował Zamawiający i Wykonawca przy rozliczeniach będzie
ZŁ PLN.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się następujące współczynniki:
- cena - 80%
- 20% - odległość od siedziby Urzędu przyjmuje się wg następujących kryteriów:
do 2km – 20 pkt, od 2 do 5 km – 5 pkt, powyżej 5 km – 0 pkt.
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – §3 wzoru umowy

Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:
XI. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Ciepielowie,
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1
Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2011 roku do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 27 lipca 2011 roku godz. 10.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko,
nazwę(firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny oferty.
3. Ocena ofert
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym (kompletność wymaganych
dokumentów) oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
XII. Tryb zawarcia umowy
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed terminem
związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy
zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.
Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
Środki odwoławcze:
Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania
w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
przepisów, przysługują środki odwoławcze:
- protest (art. 180-183 ustawy)
- odwołanie (art. 184-193 ustawy) oraz
- skarga do sądu okręgowego (art. 194-198 ustawy)
Postanowienia końcowe:
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
XIII Wykaz załączników
1. Oferta – zał nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
3. Projekt umowy – zał. Nr 3
Zatwierdzam, 18.07.2011 r.
WÓJT
Artur Szewczyk

Załącznik nr 1

OFERTA
na dostawę oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy
w Ciepielowie w w okresie sierpień 2011 rok – lipiec 2014 rok
Dane dotyczące oferenta
Nazwa ................................................................................................................................
Siedziba ...............................................................................................................................
Nr telefonu/faksu .................................................................................................................
Nr NIP ......................................... Nr REGON ..................................................................
Zamawiający: Gmina Ciepielów
reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Artura Szewczyka
ul. Czachowskiego 1, 27 – 310 Ciepielów, pok. nr 3, tel. (048) 3788 – 079
Nawiązując do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy oleju
napędowego oraz etyliny dla potrzeb Urzędu Gminy w Ciepielowie:
1. Oferujemy następujące ceny 1 litra paliwa:
- olej napędowy ..................... zł (netto) + VAT ................... %
w wysokości ....................... zł = ................................ zł brutto
słownie złotych(brutto) ................................................................
- etylina Pb 95 ...................... zł (netto) + VAT .................. %
w wysokości ........................ zł = .................................. zł brutto
słownie złotych (brutto) ...............................................................
- etylina Pb 98 ...................... zł (netto) + VAT .................. %
w wysokości ......................... zł = ................................. zł brutto
słownie zł (brutto) .......................................................................
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art.22 ust. 2 pkt 1-4 i art. 19
ustawy o zamówieniach publicznych
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy
5. Załącznikami do naszej oferty są:
a)
b)
c)
d)

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

.....................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 22 i oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 24 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczącego
przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2011 rok
- lipiec 2014 rok”

Dane dotyczące oferenta:
Nazwa ..........................................................................................................................................
Siedziba .......................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu ........................................................................................................................
Nr NIP .............................................. Nr REGON ...................................................................

1. Oświadzam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
3) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

..................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 3

UMOWA NR RRGKiOŚ.272/1/2011
na dostawę oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy
w Ciepielowie w okresie sierpień 2011 rok – lipiec 2014 rok
na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm..)

zawarta w dniu ........................ 2011 roku roku pomiędzy Gminą Ciepielów, z siedzibą:
Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy Ciepielów – Pana Artura Szewczyka,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez ................................................................................................................. ,
zwanym dalej „Wykonawcą”,o następującej treści:
§ 1.
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ............. 2011 roku Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia pod nazwą:
„Zakup oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie od sierpnia 2011 roku
do dnia 31 lipca 2014 roku” w ilości średnio miesięcznej: olej napędowy – 2 500 litrów,
etylina bezołowiowa Pb 95 około 200 litrów oraz etylina bezołowiowa Pb 98 około 100 litrów
miesięcznie do następujących pojazdów:
- Autosan H9/21.41S nr rejestracyjny WLI H077 - olej napędowy
- Jelcz 005
nr rejestracyjny WLI J486 - olej napędowy
- Jelcz 005
nr rejestracyjny WLI T521 - olej napędowy
- Star 244
nr rejestracyjny WLI T298 - olej napędowy
- TATRA 815
nr rejestracyjny WLI R004 - olej napędowy
- DAF FA 1100
nr rejestracyjny WLI R372 - olej napędowy
- FS Lublin
nr rejestracyjny WLI A897 - olej napędowy
- Ford transit
nr rejestracyjny WLI 04620 -olej napędowy
- Ciągnik MTZ-82 nr rejestracyjny WLI X202 - olej napędowy
- Agregat prądotwórczy SB 290TDAV04
- olej napędowy
- star 26P
nr rejestracyjny WLI V927 - etylina Pb 95
- Motopompy pożarnicze
- etylina Pb 95
- Pompy szlamowe
- etylina Pb 95
- Wykaszarka
- etylina Pb 95
- Pilarki spalinowe STIHL i HUSQVARNA
- etylina Pb 98
- Kosiarka spalinowa
- etylina Pb 98
- Motopompa NIAGARA
- etylina Pb 98
- Odsnieżarka spalinowa Ariens ST 30DLE
- etylina Pb 98
2. Istotnym dla zamawiającego jest zapewnienie możliwości ciągłego tankowania paliwa
przez w/w pojazdy w okresie od 04 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2014 roku.
3. Ilości paliwa wymienione w punkcie 1 mogą ulec wahaniom w poszczególnych
miesiącach z uwagi na specyfikę świadczonych usług.

§ 2.
Cena 1 litra paliwa wraz z podatkiem VAT wynosi;
- olej napędowy - ............... zł, słownie zł: ..........................................................
- etylina Pb 95 - ............... zł, słownie zł: ..........................................................
- etylina Pb 98 - ............... zł, słownie zł: ..........................................................
§ 3.
1. Cena oferty stanowi stałą cenę w dniu przetargu.
2. W przypadku zmiany cen rynkowych paliw(niezależnych od dostawcy)
cena paliwa ulega zmianie, po sporządzeniu stosownego aneksu do umowy.
3. W zakresie sporządzenia aneksu do umowy w sytuacji określonej w §3 pkt 2 niniejszej
umowy, Dostawca zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania
Zamawiającego o zmianie cen paliwa.
4. Zaistniałe w ciągu miesiąca rozliczeniowego wzrosty lub spadki cen paliwa
powodujące konieczność podpisania aneksu do umowy, będą realizowane co miesiąc
w aneksie zbiorczym, po wystawieniu faktury obciążającej Zamawiającego.

§ 4.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną dostawę w ciągu 14 dni od
przedłożenia oryginału faktury za poprzedni miesiąc.
2. W asygnacie zbiorczej należy wyszczególnić datę tankowania, numer rejestracyjny
pojazdu, ilość i rodzaj pobranego paliwa oraz jego wartość wraz z pokwitowaniem
odbioru przez kierowcę.
3. Zakup olejów silnikowych, płynu hamulcowego, płynu do układu chłodzenia oraz
drobnych, niezbędnych zakupów wynikających z bieżących potrzeb sporządzany
będzie na odrębnej asygnacie zbiorczej i fakturze wraz z podaniem daty zakupu,
ilości i rodzaju pobranego towaru i jego ceny oraz pokwitowaniem odbioru.
4. Zakupy wymienione w § 4 pkt 3 nie są przedmiotem niniejszej umowy.
§ 5.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 6.
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy poddane będą
pod rozstrzygniecie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.

DOSTAWCA

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

ZAMAWIAJĄCY

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

