GMINA CEWICE
Ogłoszenie nr 763884-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy:
Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy
Cewice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów
wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, krajowy
numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. W. Witosa 16 , 84-312 Cewice, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, , e-mail sekretariat@cewice.pl, , faks
598 613 462. Adres strony internetowej (URL): www.cewice.pl Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nd
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
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jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nd
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia Tak www.bip.cewice.pl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób:
przesłanie poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice pokój nr 6
(sekretariat urzędu)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw na potrzeby
pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice
Numer referencyjny: ZP-ZKD.271.31.2020.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na
części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących
części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę
pojawiających się potrzeb zakup paliwa płynnego, spełniającego wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z
dnia 09 października 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.) na potrzeby pojazdów
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będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Cewicach. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje dostawę: 1) Oleju napędowego ( ON diesel ) w ilości 60.000 litrów 2) Benzyny
bezołowiowej ( PB-95) w ilości 7.000 litrów Zamawiający ponadto wymaga aby: a) stacja
paliw, na której dokonywane będą zakupy paliw znajdowała się w odległości nie większej niż
10 km od granic administracyjnych Gminy Cewice. b) stacja paliw była czynna całodobowo,
c) olej napędowy spełniał wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590, d) benzyna
bezołowiowa Pb-95 spełniała wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 228.
Zamawiający w dniu podpisania umowy dostarczy wybranemu Wykonawcy wykaz osób
uprawnionych do tankowania w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykaz ten będzie
uaktualniany w ramach potrzeb Zamawiającego, na jego pisemną prośbę. Podstawą do
rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny
obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o rabat podany w
ofercie 2. Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę 1. Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu
Pracy osób wykonujących czynności obsługi dystrybutorów i sprzedaży paliwa podczas
realizacji zakresu zamówienia. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony
jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy; • inne dokumenty Dokumenty powyższe powinny zawierać informacje, w
tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz
zakres obowiązków pracownika. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych
przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
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wykonujących wskazane czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. W przypadku
Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga odnośnie zapisów punktu 1 powyżej
przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób
wykonujących wskazane czynności 7. Zapis punktu 1 i 6 powyżej nie dotyczy przypadków
prawem wyłączonych, np.: gdy wspólnicy spółki będą samodzielnie wykonywać wskazane
czynności. 3. Informacje pozostałe 1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie
składania oferty , że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element
oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis
zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby
Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów
technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 2. Ponadto
Zamawiający wymaga, aby stacje paliw umożliwiały w razie potrzeby korzystanie z nich
przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się. 3. Zamawiający
wymaga, aby lokalizacja stacji paliw nie przekraczała odległości 10km od granic
administracyjnych Gminy Cewice.
II.5) Główny kod CPV: 09132100-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09134100-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nd
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.12.2023
II.9) Informacje dodatkowe: nd
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do
prowadzenia działalności gospodarczej obrotu paliwami ciekłymi w zakresie obrotu objętego
niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym.
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Informacje dodatkowe W celu udowodnienia spełniania warunku posiadania uprawnień do
wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami Zamawiający wymaga przedstawienia
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnej koncesji w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów lub
oświadczeń złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia – nie spełnia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nd
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej wykazał, iż w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę
polegającą na dostawie paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego o
łącznej wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
w celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej udowodnił dysponowanie w
okresie realizacji zamówienia co najmniej 1 stacją paliw czynną całodobowo i zlokalizowaną
w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych Gminy Cewice. Odległość
od granic administracyjnych gminy powinna być mierzona przejezdnymi drogami
publicznymi o nawierzchni asfaltowej. Nie dopuszcza się pomiaru odległości drogami o innej
nawierzchni z uwagi na konieczność dojazdu pojazdów będących w dyspozycji Urzędu
Gminy w Cewicach na stację paliw celem tankowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający będzie wymagał złożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dnia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tzn.: a) Wykazu dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)
Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu, w tym przypadku opis stacji paliw zlokalizowanych
w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych Gminy Cewice, zawierający
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informacje zgodne z treścią Załącznika nr 8 wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. Dowody w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodnie z art.
26 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń: b) oświadczenia
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne W stosunku do
Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku
polskim w formie określonej w Podrozdziale VIII.3. Dokument lub dokumenty te powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku oferty składanej wspólnie dokumenty wymienione powyżej składa każdy z
Wykonawców odrębnie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
punkcie 12 powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców (art. 23 ustawy PZP) każdy z Wykonawców uczestniczących w ofercie składa
6
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oddzielnie ww oświadczenie. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w stosunku do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia z postępowania. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
punkcie 12 powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców (art. 23 ustawy PZP) każdy z Wykonawców uczestniczących w ofercie składa
oddzielnie ww oświadczenie. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w stosunku do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu udowodnienia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania
działalności w zakresie obrotu paliwami Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzonej
za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów lub oświadczeń
złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia – nie spełnia. W celu potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie wymagał złożenia w określonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, tzn.: a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje
lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były
wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. b) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu, w tym
przypadku opis stacji paliw zlokalizowanych w odległości nie większej niż 10 km od granic
administracyjnych Gminy Cewice, zawierający informacje zgodne z treścią Załącznika nr 8
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Dowodami, o których mowa
powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
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usługi te były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dowody w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nd
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nd
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
17. Na dzień składania ofert każdy Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty: a)
formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 b) wstępne
oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 c) wykaz części
zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy o treści zgodnej z
załącznikiem nr 5 d) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do
dyspozycji – jeżeli dotyczy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 7 e) stosowne pełnomocnictwa
w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z
dokumentów dołączonych do oferty; f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego; W związku z zastosowaniem przez Zamawiającego
regulacji art. 24aa podczas oceny ofert (procedura odwrócona) wskazane poniżej dokumenty
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przesłać na
wyraźne żądanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie: a) potwierdzona za
zgodność z oryginałem kserokopia aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, o
której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
b) wykaz dostaw o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do SIWZ c) wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu – opis stacji paliw o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do SIWZ d)
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 1. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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3. Dokumenty lub Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żądać może Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. D. U. z 2016r., poz. 1126 ze
zm.) żądanych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z treścią Podrozdziału VIII.1. i VIII.2.
niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w
formie papierowej, własnoręcznym podpisem 6. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem
Zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznego
podpisu (własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z własnoręcznym podpisem osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób, o którym mowa w podpunkcie 7) lit.
od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w podpunkcie 7) lit.
d) również będzie traktowany przez Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z
oryginałem) 7. Za podpis Zamawiający uważa: a) własnoręcznie złożony podpis, na
podstawie którego można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lub b)
własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem
napisanym pismem komputerowym na podstawie której można zidentyfikować imię i
nazwisko osoby składającej podpis i/lub c) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy
innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby
składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki) d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona
na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym mowa w lit. b) i/lub c) 8. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. 10. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych
warunków: przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
kierował się regułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów lub
oświadczeń. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w
związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający żąda aby: 1) w przypadku wspólnego ubiegania
się Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w
zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania składa osobno każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu składują Wykonawcy wspólnie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu; 2) w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone
Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się
odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3) wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium nd
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nd
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: nd
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba
wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy
ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje
dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać
adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione
wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób
postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą
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mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego
sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy
wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Odległość stacji paliw od granic administracyjnych Gminy Cewice 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nd Przewidziane jest
zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu
ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę
etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań
zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nd Informacja o wysokości
nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny
harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu
zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nd Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona
licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji
wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i
czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i
warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Umowa Nr …/ZP/2018 - projekt zawarta w dniu r. w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice,
84-312 Cewice, ul. Wincentego Witosa 16, NIP 841-16-22-753, REGON 770979750 zwaną
dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Cewice – Jerzy Bańka z
kontrasygnatą Skarbnika Gminy Cewice- Marii Franciszczak a …………….. zwanym dalej
Wykonawcą o następującej treści: §1 1. Umowa jest następstwem dokonanego przez
Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, rozstrzygniętego dnia
...........................................r. 2. Przedmiot umowy dotyczy zakupu paliwa na stacji paliw
Wykonawcy ( benzyna bezołowiowa PB95 i olej napędowy ON ). 3. Paliwa płynne, będące
przedmiotem niniejszej umowy, muszą spełniać wymagania jakościowe określone w : a)
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680 ze zm.), b) Normach PN-EN 228
Paliwa dla pojazdów silnikowych – dla benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz PN-EN 590 Paliwa
dla pojazdów silnikowych – dla oleju napędowego ON. 4. Strony postanawiają, że
odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy są: W imieniu Zamawiającego Zbigniew
Żarłok tel. 59 86 13 474, W imieniu Wykonawcy .....................................................................
Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów i adresy
poczty elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonywania zobowiązań wynikających z umowy. 5. Integralną częścią umowy jest: Oferta
złożona przez Wykonawcę, stanowiąca załącznik nr 1 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (zwana dalej SIWZ), stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy. §2 1. Zakupy paliwa
będą następowały sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 2. W
ramach niniejszej umowy Zamawiający dokona zakupu paliwa w szacunkowych ilościach
przedstawionych poniżej: a) Benzyna bezołowiowa PB 95 – 7.000 litrów b) Olej napędowy
ON – 60.000 litrów §3 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do
31.12.2023 r., ale nie dłużej niż do momentu wyczerpania wartości umowy określonej w §7
ust. 1 lub do momentu wyczerpania zakresu ilościowego umowy określonego w §2 ust 2
niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów
paliwa. 3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa
jakościowe paliw. §4 1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg
oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy. 2. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi
dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w §1 ust. 3 niniejszej umowy. 3.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. §5 1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części
umowy potwierdzonej dowodami zakupu paliw. 2. W razie powstania sporu związanego z
wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
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reklamacyjnego, kierując na piśmie swe roszczenia do Zamawiającego. 3. Zamawiający
zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili
pisemnego zgłoszenia roszczeń. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy a odstąpienie to
traktuje się jak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również w przypadku, gdy 1)
Wykonawca narusza w sposób rażący lub uporczywy postanowienia Umowy, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, 2)
wszczęte zostało postępowanie upadłościowe w stosunku do Wykonawcy. 3) rozpoczęto
likwidację Wykonawcy. 4) Wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania działalności
objętej umową. 5) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy,
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.
§6 1. Na wszystkie zakupione przez Zamawiającego paliwa Wykonawca udziela upustu w
wysokości ……% 2. Wysokość upustu nie może ulec zmianie przez cały czas trwania
umowy. Będzie on każdorazowo naliczony od wartości 1 litra zakupionego paliwa danego
rodzaju. 3. Zamawiający będzie nabywał paliwa będące przedmiotem niniejszej umowy po
cenach określonych na stacji obowiązujących w momencie zakupu, pomniejszonych o upust,
o którym mowa w ust. 1 i 2. §7 1. Wykonawcy przysługuje całkowite szacunkowe
wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej kwocie ........................ netto + VAT
23%....................
zł,
razem
brutto..................................
zł,
słownie:
..................................................... zł ……/100. 2. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty
zakupionego paliwa będącego przedmiotem niniejszej umowy. 3. Podstawę do zapłaty
wynagrodzenia stanowić będzie faktura VAT. 4. Należność płatna będzie przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 5. Za datę zapłaty
przyjmuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiającego. 6. Wierzytelności
związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich. 7.
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami i wytycznymi stawianymi
przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz
wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy i VAT. 8. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. §8 1.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, w
przypadku: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.
1, 2) w sytuacji określonej w § 9 ust. 4 umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 2. Należności z tytułu kar, o których mowa w
ust. 1, będą płatne na podstawie not obciążeniowych w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 4.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. W razie
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może sumować kary umowne uregulowane w ust. 1 pkt 1 i 2 i obciążyć
Wykonawcę ich łącznym wymiarem. §9 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących
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czynności obsługi dystrybutorów i sprzedaży paliwa podczas realizacji zakresu zamówienia.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie
realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; • poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; • inne dokumenty
Dokumenty powyższe powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz zakres obowiązków
pracownika. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu
Pracy osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. W przypadku Wykonawców
zagranicznych Zamawiający wymaga odnośnie zapisów punktu 1 powyżej przedstawienia
dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane
czynności 7. Zapis punktu 1 i 6 powyżej nie dotyczy przypadków prawem wyłączonych, np.:
gdy wspólnicy spółki będą samodzielnie wykonywać wskazane czynności. §10 1. Wszelkie
zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z wykonania
przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. We wszystkich
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Właściwym miejscowo do
rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego. 4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania o wszelkich
zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
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układowego i likwidacyjnego. 5. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
…………………………………
…………………………….
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacje dodatkowe: nd
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: nd
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nd
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym nd
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 16.12.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: nd Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: nd
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